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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 Walthe og Lill Grüner

Israel: Andy Ball

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 

“Bekjennelsesvekkelse”
Jeg sitter og hygger meg med nydelig 
kake og kaffe, det er Knut Pedersen 
jeg besøker. Knut har vært med i 
menigheten i mange år, vært aktiv 
i mange oppgaver og har et stort 
engasjement for å hjelpe folk videre 
på veien. Nå deler han med meg noe 
som jeg tror virkelig ligger på hans 
hjerte. Knut ser et stort behovet av en 
“bekjennelsesvekkelse”.

Bekjennelsesvekkelse?
Jeg lurte litt på hva Knut i all verden mente, men det var 
egentlig ikke så vanskelig å forstå. Knut er overbevist om at 
det finns mange troende som ikke selv bekjenner sin tro! 
Det som trengs er litt oppmuntring og litt tilrettelegging for å 
hjelpe den enkelte til å våge å bekjenne. 

Hjelpen til å bekjenne
Jesus forteller om en fariseer som gikk opp til tempelet for 
å be (Luk. 18:10-14). Han stod og gledet seg over sin egen 
fortreffelighet og takket visst både Gud og mennesker for at 
han ikke var som andre mennesker. Det er vel litt mye å påstå 
at det var denne fariseerens selvgodhet som fikk tolleren til 
ikke engang tørre å løfte blikket, men det hjalp nok ikke. 

Jeg tror jeg har møtte en del mennesker som lar seg så impo-
nere av andre menneskers høye bekjennelse at de føler at de 
selv er i en helt annen og mye lavere divisjon. Men det er ikke 
slik det skal være, og det er ikke slik det er. Vi er alle i samme 
divisjon, innfor Gud står vi alle med samme utgangspunkt. 
Ingen må tro at deres tro på Jesus er noe mindreverdig, ingen 
må føle at de ikke er gode nok til frimodig å kunne bekjenne 
Jesus som sin Herre.

Viktigheten av å bekjenne
Samtidig som vi ønsker å oppmuntre slik at ingen av mindre-
verdighetsfølelse lar være å bekjenne sin tro, ønsker vi også å 
understreke viktigheten av å bekjenne. Johannes forteller om 
Josef fra Arimatea som hadde vært en Jesus disippel i hem-
melighet (Joh 19:38). Men etter Jesu død, mens det ville vært 
forståelig om han hadde gratulert seg selv med at han hadde 
klart å holde sin begeistring for Jesus hemmelig, da var det tid 
å stå frem. Det kom et punkt da Josef måtte velge å forlate sin 
anonymitet og stå frem og dele “Kristi skam”. 

Ingen av oss må føle oss for dårlige til å våge å bekjenne oss 
som troende og som Jesu etterfølgere, og ingen av oss må 
heller føle oss for gode!

Helge Terje Gilbrant
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ANNONSER / INFORMASJON

Jubilanter:

102 år:

Hjørdis M. Henriksen 08.06.15

(Ulefoss)

85 år:

Berit Solveig Berge Sørensen 24.04.15

80 år:

Eva Kate Boyesen 06.05.15

75 år:

Jan Fredrik Pedersen 05.04.15

70 år:

Liv Berit Brand 05.05.15

Anne Lise Nilsen 25.06.15

Laila Synnøve Vasbø 25.06.15

60 år:

Ezechias Nkurabaganya 04.05.15

 

Fødte:
(Menighetskontoret får ikke fødsels-

meldinger lenger. Foreldre må derfor 

sende melding til oss. Husk personnr.)

Barnevelsignelser:
Benjamin Valle 14.12.14

Nye medlemmer:
Marit Arnesen 21.01.15
Erling Arnesen 21.01.15
Sten Sannesmoen 15.02.15

Døde:
Elly Andersen 07.01.15
Rutn Elinor Bratli 10.01.15
Gunni Nicolaisen 19.01.15
(Ulefoss)
Erling Arnesen 21.02.15

Hva skjer i Tabernaklet
Her følger noen glimt fra hva som kommer framover:

20.–22. mars Released 15 Ungdomshelg. 

24.–26. mars Påskevandring for barnehager.

29. mars kl. 11.00 Palmesøndag: Øyfrid Sofienlund og Evangeliekoret. 
   
2. april kl. 18.00 Skjærtorsdagsmøte: Ole Holmen. 

3. april kl. 11.00 Langfredag: Harald Vindenes. 
 
5. april kl. 09.30 Påskefrokos. (Påmelding til menighetskontoret). 
5. april kl. 11.00 1. påskedagsmøte: Helge Terje Gilbrant.

6. april kl. 18.00 Fellesmøte med Evangeliehuset 
 (Sted: Evangeliehuset Porsgrunn). 

17. og 18. april Dugnad i og utenfor lokalet vårt. 

3. mai kl. 11.00 Avslutningsmøte for Ten-tro elevene.
 Bjørn-Richard Pedersen og Arvid Pettersen. 

7. juni Sommerfest i Lundedalen.

Frist for innlevering av stoff til nr 2/2015 er 21. mai 2015

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 !

God 
påske!
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BARN OG UNGE

Oppdraget 
Pang! oppdragsballongen sprekker og dagens oppdrag skal le-
ses opp på popkorn, gruppa for de minste på søndagsskolen. 

Dagens oppdrag: Noe vi skal gjøre sammen – noe som for-
sterker undervisningen som gis på søndagsskolen. Så frø – slik 
såmannen gjorde. Arbeide litt,  slik arbeiderne gjorde på vin-
gårdsmannens åker – hvor alle fikk like godt betalt, selv om 
innsatsen var ulik.

Det var makt bak Jesu ord da han ga OPPDRAGET – kanskje 
var det som når en ballong sprekker – en lyd som får oss til å 
reagere – Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor 
ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. (Matteus 28: 18-20)

Oppdraget er noe vi skal gjøre sammen. Jesus har undervist 
oss. Han har delt med oss hvem han er, Hvordan Guds rike 
er, hvorfor han kom til jorden. Han har vist oss sin perfekte 
kjærlighet og nåde. Han har elsket oss fra før vi ble til og elsker 
oss så høyt, han ga sitt liv for å gi oss frelse. 

Oppdraget ble gitt til en liten gruppe mennesker. Matteus  
skriver at de elleve dro til  et fjell i Galilea hvor Jesus hadde 
avtalt å møte dem. Noen tilba Jesus da de fikk se han der, men 
noen tvilte. Jeg leser ut fra teksten at gruppen mennesker som 
fikk oppdraget av Jesus ikke var perfekte mennesker, men helt 
vanlige folk – akkurat som oss.

Oppdraget er til oss! Gå ut – gjør disipler!
I Pinsekirken Tabernaklet Skien har vi visjonen om ÅPNE 
DØRER. Åpne dører slipper ikke bare inn , de slipper også ut. 

Småtanker 
fra barnepastoren

Vi er kalt til å gå ut. Det er oppdraget vårt. Vi kan gjøre det 
sammen. Kjærligheten vi har opplevd skal vi få dele med de 
som ikke kjenner til EKTE KJÆRLIGHET, NÅDE og FRED.  

Vi skal være med og så frø slik såmannen gjorde og arbeide for  
Jesus slik arbeiderne gjorde på vingårdsmannens åker – og få 
godt betalt, selv om innsatsen er ulik. 

Å gå ut krever at vi er aktive, at vi gjør noe ut over det vi er 
vant til å gjøre. 

Mange mennesker i Skien trenger at du går ut og når deres 
hjertedør. Mange lengter etter noe de ikke helt vet hva er – 
Kanskje er det Jesus de lengter etter, men vet det ikke, fordi 
ingen har gått ut for å fortelle dem hvem han er!

Carina Arca

Småtanker fra barnepastoren 
 
 
 
 
 
 
 
Oppdraget  
Pang! oppdragsballongen sprekker og dagens oppdrag skal leses opp på popkorn, gruppa for 
de minste på søndagsskolen.  
Dagens oppdrag: Noe vi skal gjøre sammen – noe som forsterker undervisningen som gis på 
søndagsskolen. Så frø – slik såmannen gjorde. Arbeide litt,  slik arbeiderne gjorde på 
vingårdsmannens åker – hvor alle fikk like godt betalt, selv om innsatsen var ulik. 
 
Det var makt bak Jesu ord da han ga OPPDRAGET – kanskje var det som når en ballong 
sprekker – en lyd som får oss til å reagere – Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå 
derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. ( Matteus 28: 18-20) 
 
Oppdraget er noe vi skal gjøre sammen. Jesus har undervist oss. Han har delt med oss hvem 
han er, Hvordan Guds rike er, hvorfor han kom til jorden. Han har vist oss sin perfekte 
kjærlighet og nåde. Han har elsket oss fra før vi ble til og elsker oss så høyt, han ga sitt liv for 
å gi oss frelse.  
 
Oppdraget ble gitt til en liten gruppe mennesker. Matteus skriver at de elleve dro til  et fjell i 
Galilea hvor Jesus hadde avtalt å møte dem. Noen tilba Jesus da de fikk se han der, men noen 
tvilte. Jeg leser ut fra teksten at gruppen mennesker som fikk oppdraget av Jesus ikke var 
perfekte mennesker, men helt vanlige folk – akkurat som oss. 
 
Oppdraget er til oss! Gå ut – gjør disipler! 
I Pinsekirken Tabernaklet Skien har vi visjonen om ÅPNE DØRER. Åpne dører slipper ikke 
bare inn , de slipper også ut. Vi er kalt til å gå ut. Det er oppdraget vårt. Vi kan gjøre  det 
sammen. Kjærligheten vi har opplevd skal vi få dele med de som ikke kjenner til EKTE 
KJÆRLIGHET, NÅDE og FRED.   
 
Vi skal være med og så frø slik såmannen gjorde og arbeide for  Jesus slik arbeiderne gjorde 
på vingårdsmannens åker – og få godt betalt, selv om innsatsen er ulik.  
Å gå ut krever at vi er aktive, at vi gjør noe ut over det vi er vant til å gjøre.  
 
Mange mennesker i Skien trenger at du går ut og når deres hjertedør. Mange lengter etter noe 
de ikke helt vet hva er – Kanskje er det Jesus de lengter etter, men vet det ikke, fordi ingen 
har gått ut for å fortelle dem hvem han er! 
 

Tabernaklet inviterer sammen med de andre ungdomsarbeiderne i 
Grenland til konferansen Released!

Released15 blir holdt i Tabernaklets lokaler 20.-22. mars, og vi kan glede oss til å høre 
Bjørn-Richard Pedersen, Thor Harald Evenstad (Filadelfia Kristiansand) og Karl Inge 
Tangen (Filadelfia Oslo).

Det blir konsert, Volleyballturnering, Released eget lovsangsteam og mye mer!

For priser og påmelding se:
www.released.no og Checkin.no med søk Released15.

Released vil være en arena der unge mennesker blir frigjort, kjent med Jesus og tar 
viktige valg som får konsekvenser for livet ogevigheten.
Vi gleder oss!      

Bjørn Richard Pedersen   

Released
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BARN OG UNGE

Intervju 
fra junior- og tenleir
Spørsmål:
1. Hvor mange ganger har du vært på leir?
2. Hva husker du fra det Viggo snakket om på møtet/hva husker 
 du best fra møtet?
3. Har du et spesielt leirminne?
4. Hva kjøpte du i kiosken?
5. Hvem vil du ta selfie med på leiren?

Benjamin Da Silva - 16 år fra Ulefoss 
(kjøkkenmedarbeider på juniorleiren)
1. Hver leir siden 2010!
2. Har ikke vært mye oppe på møtet, siden jeg er på kjøkkenet.
3. Jeg har vært leder på miniorleir – det er veldig allright
4. Bare en brus!
5. Selfie med lekesjefen.

Rosaline Goodluck - 11 år fra Vinje(deltager)
1. Siden Vatnar
2. Viggo snakket om kjærlighet – hvor mye kjæærlighet Jesus har til oss og Adam
  og Eva. Han sa også at da Jesus døde på korset så sa han: Nå er det gjort!
3. Ja, en leirkveld. Lekesjefen og en annen hang et teppe fra taket og det så ut 
 som de opererte en person bak teppet – de tok ut ting fra magen og sånn.
4. Mentos og iste.
5. Selfie med Michelle – som var sammen med meg på gruppa.

Stine Evju - 17 år fra Porsgrunn
1. Mange ganger, på Vatnar også!
2. Tema er bibelen. Jeg liker hvordan Viggo forteller at bibelen er troverdig. 
 Han viste oss at det er mange kopier av det som ble skrevet (de ulike 
 evangeliene) og at også forskere mener at det er noe mer enn ”panget” 
 som skapte verden.
3. Ei jente Spurte om å bli bedt for – med lungekreft, det var en sterk 
 opplevelse og en behagelig atmosfære.
4. BLÅBÆRKISS – masse!
5. Gruppeselfie – med gruppa jeg har vært leder for.

Benjamin Da Silva.

Rosaline Goodluck.

Stine Evju.

Alle jeg intervjuet anbefaler leir på det 
varmeste både som deltager, kjøkken-
medarbeider og leder! 
Neste juniorleir på Fyresdal er 22.-25. juni. 
Sett av dagene allerede nå! 
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BARN OG UNGE

Grenland 
kristne skole

Grenland kristne 

             skole 

  

www.grenlandkristnskole.no  

E-‐mail:  post@gkskole.no  

www.grenlandkristneskole.no

e-mail: ost@gkskole.no

Det er gode dager på Grenland kristne skole. Et sted med  
hjerte for alle og øye for den enkelte. Etter nyttår fikk ung-
domsskoletrinnet flytte inn i nyoppussede lokaler i det nedre 
bygget på Strømdal. Dette synes de er flott og det er nå blitt  
et enda bedre miljø blant dem. Et par nye elever har også  
kommet den siste måneden.
Foreldrerådets gode innsats for å samle inn penger og  et over-
skudd i 2014 ga oss en mulighet til å kunne investere i nye 
lekeapparater. Så snart snøen og isen er vekk gjør vi klart for 
stordugnad for å få opp hinderløype og klatretårn. Dette vil  
bli et synlig merke i lokalmiljøet og være til glede for både 
elever og de mange som bruker området vårt på fritiden. PP-
aktiv fra Pinsekirken Tabernaklet er en av dem som er innom 
jevnlig, både i gymsal og utendørs.  
Når dette leses er vi i gang med ipad-satsningen vår. Alle  
elevene og personalet får ta ibruk hver sin ipad som arbeidsred-
skap og skolearbeidet. Dette ser vi frem mot med forventning 
og spenning. Gleder oss over å kunne være mer kreative og 
bruke teknologien på flere måter i læringsarbeidet vårt. 

Det er ikke bare gode karakterer som er flott å ha med seg  
fra skolegangen. En god karakter er også viktig. Dette skole- 
året jobber vi med et nytt karaktertrekk for hver måned.  
Dette blir lansert på fellessamling i begynnelsen av måne-
den og siden belyst og øvd på på ulike måter i de forskjellige  
klassene. Eksempler på karaktertrekk vi ønsker å bygge inn 
i elevene våre er målrettethet, ærlighet, fleksibilitet, lojalitet, 
mot, tilfredshet, samfunnsbevissthet, godhet og takknem- 
lighet.

Vi er spente på neste skoleår. Vi har flere nye søkere, både til 
1.trinn og høyere opp. Søknadsfristen er 1.april, men vi tar 
nok imot elever også etter dette. Førskoledagen blir 22. mai. 
SFO utvider og. Vi ser også at vi må utvide staben. Alle de 
som er ansatt i årsengasjement ivrer etter å fortsette, men vi 
trenger også 1–2 nye lærere, på ungdoms- og mellomtrinnet  
og hjelp på kontoret. Kjenner du noen det er aktuelt for så  
be de ta kontakt. Grenland kristne skole er et sted både barn,  
ungdommer og voksne trives.

VÅR på skolen VÅR 

SIDE 6



TABERNAKLET

Har du ett minutt til overs? 
– Bli en Apellvenn!

Vi har i menigheten blitt oppfordret til å huske på de forfulgte 
kristne, enten ved å be eller gi til organisasjoner som Åpne 
Dører og Stefanusalliansen.  Situasjonen for de kristne i Syria, 
Nord-Irak og Nigeria har aktualisert dette i det siste. Og så vet 
vi at det er ikke bare der, men i mange, mange andre land  blir 
kristne daglig utsatt for trakasering, fengsling og tortur.  Kan 
vi gjøre noe mer?

Stefanusalliansen har en Apelltjeneste, der over 6000 per nå 
har meldt seg som Apellvenn. Dette er et engasjement alle kan 
være med på om du har en mobil og ett minutt til overs!  

Du blir en Apellvenn ved å sende en sms med ordet ROP til 
2377. Da blir du registrert og vil motta èn henvendelse på sms 
i måneden, der du blir bedt om å signere, enten et protestbrev 
til landets myndigheter mot fengsling av en navngitt kristen, 
eller skrive under på en oppmuntringshilsen til en som sitter i 
fengsel.  Du signerer på disse brevene ved å skrive ordet SAK 
og navnet ditt og sende dette til 2377.  For seks kroner per 
melding, har du vært med på å gjøre noe konkret for en med-
kristen som er fratatt frihet, familie og menighet!

Du kan også få tilsendt apellbrev i vanlig post eller e-post, skri-
ve under og postlegge dette med frimerke til det aktuelle lan-
det.  For å bli med i denne tjenesten oppgir du navn og adresse 
til Stefanusalliansen,  tlf 23 40 88 00 eller post@stefanus.no. 
For å vite mer, gå inn på www.stefanus.no.  

Og det nytter: I midten av desember ble to kirkeledere, Mat-
tias Haghnejad og Silas Rabbani, som tidligere i høst ble dømt 
til 6 års fengsel, frikjent og løslatt etter internasjonalt press! Og 
det er flere.

Her er noen apeller fra 2014:

Turkmenistan:  Skriv under på oppmuntrende julehilsen til 
Umid Gojayev som sitter fengslet langt unna sin familie.

Kina: Pastor Zhang varetekstfenslet på ubestemt tid etter falske 
anklager. Krev at han løslates nå!

Iran: Saeed Abedini soner en dom på på 8 år under grufulle 
forhold. Skriv under på en oppmuntringshilsen til ham!

Egypt: Konvertitten Bishoy fengslet på nytt etter blasfemi- 
anklager. Bli med og protester til president Al.Sisi.

Del gjerne denne oppfordringen videre til venner og familie, 
og vi blir enda flere som får være med å oppmuntre eller kreve 
løslatelse for våre troende medsøsken! De forfulgte står ofte 
hjelpeløse og trenger støtte for å hevde sin rett overfor myndig-
hetene. La oss være kristne i den frie verden som bryr oss, - for 
mange fengslede er vi et håp! Og samtidig blir vi minnet på å 
be om tro og utholdenhet for disse konkret. 

Femti nye Apellvenner fra menigheten – klarer vi det?

                                                                                                                   Kari-Margrete Rensel Løvgren
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UNDERVISNING

I går besøkte jeg et av vår menighetsmedlem- 
mer, hun og mannen fortalte meg en “utrolig”  
historie. Det skjedde for noen år siden, en be- 
søkende hadde låst bilnøkkelen inne i bilen, og  
de fikk den ikke opp. De så ingen annen løsning 
enn at de måtte få tilkjørt en reservenøkkel, men 
slik ble det ikke. Mens bileieren var nede ved  
vannet følte huset frue at Herren sa til henne: ta 
på deg de blå støvlene og gå og åpne opp bilen. 
Blå støvler, det var jo sol og overhode ikke bruk 
for støvler. Men hun ville gjøre som Herren had-
de sagt, så hun tok på seg støvlene, gikk bort til  
bilen, tok tak i håndtaket og bildøren gikk opp 
uten motstand. Er det mulig? Er dette noe vi kan 
tro på?

Av og til synes jeg det er så mye jeg hører som 
jeg ikke kan tro på. Det er “profetiske hilsener” 
som er både detaljerte og abstrakte på en gang. 
Påstander om hva Herren har sagt og vist med en 
detaljrikdom som gjør bibelen helt ubrukelig som 
prøvningsverktøy, ofte vil jeg egentlig gjerne tro, 
men klarer det slett ikke. 

Gud sa til Noha at han skulle bygge arken av  
Gofertre (1 Mos 6:14) og i v. 22 står det: “Alt som 
Gud hadde pålagt ham, det gjorde han.” Det er 
vel ikke sikkert at båten hadde gått til bunns om 

Noha en dag hadde valgt å bruke en eikeplanke, 
men Gud hadde sagt hvilken treslag Noah skulle 
bruke. 

Kjære leser! Jeg er overbevist om at Gud fortsatt 
taler til oss mennesker, og at vi gjør klokt i å lytte. 
Så til vårt menighetsmedlem med fortellingen 
om den innelåste bilnøkkelen – egentlig synes  
jeg det er rart, men jeg tror hennes historie av  
hele hjertet. Uten fnugg av tvil. Jeg tror det,  
ganske enkelt, uten mer bevis enn bare hennes og 
mannens fortelling. Vi gjør klokt i å våge å be og 
å lytte etter svar. Noen ganger griper Gud inn på 
forunderlig måte. Om bildøra hadde vært låst om 
hun hadde kommet i tresko, det får vi aldri vite. 
Om jeg noen gang får høre Guds stemme på en 
slik måte, ja, så ønsker jeg ikke å finne ut om det 
fungerer med tresko, jeg ønsker at det skal kunne 
sies om meg som det ble sagt om Noah. 

Vi lever i en tid da enkelte gjør det vanskelig å 
tro på mirakler. Men la oss ikke miste den enkle 
tilsynelatende enfoldige tilliten til at Gud taler. Vi 
har en Gud som er med oss i hverdagen, en vi kan 
komme til med alle ting. En vi kan be til og som 
svarer på bønn. “Du er den Gud som gjør under, 
blant folkene lar du din makt bli kjent” (Salme 
77:15).

Helge Terje Gilbrant   

   Mirakel i blå 
   gummistøvler
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Vi hører mye om under og mirakler og av og til kan vi selv oppleve Guds mirakuløse 
inngripen. Det kan være at tro i noen tilfeller kan være en betingelse for at mirakler 
skal skje, men det kan da aldri kreve tro å tro på det som har skjedd. Når underet har 
skjedd er det jo ikke lenger en trossak, da må vi kunne forvente at mirakelet skal 
være tydelig for både troende og ikke-troende. Dessverre er det så mye som utgir seg 
som mirakel som ikke nødvendigvis er det, at å tro på mirakler kan bli den største 
trosprøven. 
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TABERNAKLET

Flergenerasjonsmenigheten –
en velsignelse? 

Pinsekirken Tabernaklet Skien er en typisk flergenerasjons- 
menighet. Dette er bra og spennende, noe vi kan være stol-
te av, men det byr også på en del utfordringer. Det kan være  
nyttig og stille seg noen spørsmål? Hvordan ser vår menighet 
ut om 20 år? Eller hvordan møter vi nye trender og ønske om 
fornyelse? Har vi noe form for generasjonsmotsetninger i vår 
menighet? Hva er vår største utfordring? Ja, spørsmålene kan 
være mange.

På noen av våre samlinger kan vi av og til savne yngre mennes-
ker, hva kan være årsaken til at de prioriterer annerledes? Vår 
menighet er nok preget av å være en aktivitetsbasert menighet. 
Samfunnet vårt har de siste årene gjennomgått store forand-
ringer og den såkalte tidsklemma kjenner de fleste til. Derfor 
prioritere vi nøye hva vi vil bruke tida vår til. Alternativet til en 
aktivitetsmenighet er en relasjonsmenighet, det er nok slik at 
det ikke er et enten eller. Det som vi imidlertid kan fastslå er at 
alle trenger venner og et nært fellesskap. Derfor er det viktig å 
satse enda sterkere på småfellesskap. Fungerende smågrupper 
er viktige for å tydeliggjøre at relasjoner mellom mennesker er 
viktigere enn aktivitetene vi gjør sammen. Men det er viktig at 
vi ikke ser på småfellesskap som enda en aktivitet vi skal være 
med på. Her har du mulighet til både å gi og få vennskap og 
dele liv og gudsopplevelser. Jeg er selv med i et felleskap som 
betyr mye for meg. Småfellesskapet er også en glimrende an-

ledning til å invitere inn nye mennesker som er nysgjerrige på 
den kristne troen eller rett og slett trenger venner og et nett-
verk. Mitt ønske er at våre småfellesskap skal være åpne og 
inkluderende. Det er nok slik nå at det er lite møtefremmede 
som søker til våre møter, derfor er småfelleskapene en fin måte 
å sluse de inn på. 
En av våre ungdommer som flyttet til Oslo for videre skole-
gang kunne fortelle hvorfor hun ble med i menigheten hun nå 
tilhørte: «Jeg ble sett og tatt imot, ble inkludert i et småfelles-
skap, der fikk jeg flere venner, det betydde alt for meg som var 
helt ny i byen.» 
Hvis vi sammenligner menigheten med hjemmet vårt er det 
jo slik at få mennesker kommer tilfeldig innom på besøk nå 
for tiden, men hvis vi inviterer folk hjem er det ikke vanskelig 
å få huset fullt. Kanskje vi har sluttet å invitere mennesker til 
samlingene våre og i så fall hvorfor har vi det? Hva skal til for at 
vi inviterer naboen eller arbeids- kollegaen vår til menigheten?  
En personlig kontakt har større effekt enn store annonser. Vi 
må bringe vitnespyrdet og gudstroen ut i hverdagslivet vårt.
 Vi bor i by hvor mange av ungdommene flytter etter endt 
videregående skole, noen kommer tilbake etter at utdannelsen 
er ferdig, men det er mange som er igjen i vår by som vi ikke 
ser i menighetssamlingene våre. Hva skal til for at å ta vare på 
de som vokser opp i vår menighet?
 
Det er kanskje nyttig å se på menighetsmedlemmenes alders-
sammensetning.
I Tabernaklet er det: 
195 medlemmer over 70 år   (31%)
207 medlemmer mellom 50-69 år (33%)
136 medlemmer mellom 30-49 år (22%)
83 medlemmer under 29 år  (14%)

Her kan vi se at 64% av våre medlemmer er over 50 år. Dette 
er et litt urovekkende.
Når det er slik at vi savner mange av de som vokser opp i vår 
menighet, må vi tenke om det er noe vi kan gjøre annerledes. 
Har det med stil og form i gudstjenesten å gjøre, eller kommer 
de ikke inn i noe fellesskap? Eller er det selve gudslivet de ikke 
har fått tak i?
Jeg tror vi må fortsette med å ha alderstilpassede møteplasser 
som ungdomsmøter, formiddagstreff, tilbud til barn osv. Det 
å ha en felles storsamling på søndag er inspirerende og flott, 
hva slags stil og form denne gudstjenesten skal ha kan det være 
mange meninger om, men jeg tror de bør tilrettelegges mer på 
de unges premisser.
Jeg mener altså at flergenerasjonsmenigheten er en velsign- 
else så lenge vi er villige til forandring. For meg er det svært  
meningsfylt og legge til rette for en menighet som mine barn 
og barnebarn kan trives i, så kan heller mine behov og ønsker 
settes litt til siden. La oss tenke på hvordan vi kan overføre vår 
Jesubegeistring og troshistorie til neste generasjon. 

Vidar Tellefsen

   Mirakel i blå 
   gummistøvler
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MISJON

Guten Tag! Her kommer det en viktig informasjon fra GATEKIRKEN i Tyskland
 
GATEKIRKEN vil fortsatt bli drevet av Lill-Enid og Even Walther Grüner.  
Etterat Johnny og Miriam Pettersen ikke ønsker å overta GATEKIRKEN som et eget Projekt, går Lill og Even inn 
i dette arbeidet igjen.
Det er den sterke nøden som ekteparet Grüner har for mennesker og for det tyske og europeiske folk, som har ført 
til denne avgjørelsen. Selvom Even ble pensjonist fra 1. 1. 2015, fortsetter han altså sin spennende tjeneste med 
GATEKIRKEN. De årlige aksjoner vil imidlertid bli færre enn det som var til nå, men mer allsidig i sin virkemåte.

GATEKIRKENS Agenda er:

1. SPIONERMISJON. I byer hvor det ikke finnes noen pinse- karismatisk menighet. Målet er å bryte nytt land, 
lukte på den åndelige atmosfæren og å finne nøkkelpersoner til plantning av nye menigheter.

2. OPPMUNTRE. Styrke små nyplantende menigheter som sliter i startfasen.

3. PROSESSER. Hjelpe Husgrupper/Cellegrupper i prosesser på vei til menighetsplantning.

4. BØNNETURER. Even vil stadig ta bønneturer inn i byer for å spørre Herren hva han vil på dette stedet.

5. GI DET VIDERE. Vi ønsker å gi våre mange års erfaring i menighetsplantning videre og tilby praktisk hjelp i 
form av «korte seminarer» med råd og veiledning.

6.  MØTER. Vi tilbyr «vekkelsesmøter» som et ledd i «by-evangelisering».

7. GATEKIRKEN. «Kirken på Gaten» settes opp i gågater, torg og der hvor massene av mennesker ferdes. Bønn  
for syke. Bønn om frelse. Møte mennesker fra alle religioner og samfunnslag.

Johnny og Miriam Pettersen, to sterke misjonærer fra Norge, vil fortsatt drive misjonsarbeid i alpeområdene og inn 
i Østerrike. I dette arbeid, vil de benytte seg av den «lille Gatekirken». Johnny og Miriam brenner for at budskapet 
om Jesus skal komme ut til mennesker og at nye menigheter blir plantet. Ekteparene Grüner og Pettersen står for 
tiden i et sterkt voksende menighetsarbeid i byen Kaufbeuren.

Tusen takk fort du fortsatt vil stå med oss i bønn og offer for misjonsarbeidet i vår egen verdensdel Europa.

Dine Spioner for Jesus i Mellom-Europa
Lill-Enid og Even Walther Grüner

Til alle våre kjære venner og 
støttepartnere i Norge

 

Lill-Enid og Even Walther Grüner.
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MISJON

Når våre media finner det for godt, forteller de oss om den ene 
og andre konflikten i verden. Ukraina er i global sammenheng 
et naboland, og som misjonsmenighet er vi engasjert  alltid, 
uten å styres av medias luner. Så vi var nysgjerrige på å få vite 
hvordan ting utvikler seg og benyttet anledningen til å bli med 
Anne Marit og Ove Arnoldsen en tur i november. Ove er for-
mann for landutvalget for Ukraina og med snart 90 turer til 
landet  i løpet av de siste par tiår ble han den rette guiden. 

Vi dro vest i landet, via Sverige og Polen, i en minibuss, totalt 
ni reisende og nærmere 1000 gaver i bagasjen. For den som 
er noe kjent: Lutsk og millionbyen Lviv er store sentra i  den 
delen av landet der vi reiste, men vi holdt oss aller mest på 
landsbygda. Pinsemenigheter fikk vi inntrykk av finnes over-
alt, og vi besøkte mange av dem. Kanskje hadde vi regnet med 
et fokus på ”de stakkars, fattige ukrainerne”, men det var ikke  
tilfelle i områdene der vi reiste.  Det betyr selvsagt ikke at det 
ikke er fattigdom og nød i storbyer og industriområder ellers 
i landet. Inflasjonen er stor, og velferd og støtte som vi nord-
menn er vant til eksisterer knapt. All ære til Grenlandsaksjo-
nen, Estlandshjelpen og de mange andre som avhjelper nød i 
Ukraina, Moldova, Romania og andre østeuropeiske land. 

Hva vi opplevde var et land med  borgerkrig i øst, en befolk-
ning  bekymret for utviklingen og tendensene,  isolerte små-
samfunn som gledet seg storlig over at noen ville besøke dem, 

tenker på dem, ber for dem, deler  deres bekymringer for situa-
sjonen og framtida. Alltid sammen med menighetsfolk var vi  
i skoler, daghjem og aldershjem og ble tatt overveldende godt 
imot. Alle vi besøkte hadde godt forberedte og imponerende 
flotte program med sang, musikk og folkedans. Og når gave-
utdeling til elever og personalet var over, ble vi oppvartet i stor 
stil, som regel et overdådig koldtbord. 

På den største skolen vi besøkte  ønsket den unge kvinnelige 
rektoren at vi skulle ha spesiell forbønn for landet og situasjo-
nen og de unge fra lokalsamfunnet som var utkalt til krigs-
tjeneste i øst. Og ett minutts stillhet for de falne i borgerkrigen 
ble en sterk opplevelse for oss alle.

At vi som ”naboer” bryr oss om dem, tenker på dem, gir våre 
enkle gaver, ber for dem og deler Guds tanker for dem, sammen 
med representanter for pinsemenigheten i landsbyen, tror vi er en 
døråpner for evangeliet på stedet, en klok og rett måte å hjelpe 
på.

I møter på kveldene opplevde vi  vakre, fulle kirker, en sang-
glede og bønne-iver som kan gjøre en norsk pinsevenn litt … 
misunnelig? Nei da! Vi gleder oss med dem!
Til tross for borgerkrig, russisk press, dyrtid, uvisshet, mistillit 
til politikere generelt, korrupsjon på alle kanter og et synkende 
folketall: Det er håp for Ukraina!

Ivar Aas

Hvordan går det med Ukraina? 
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Jeg leste i Varden om fotoutstilling i Gulsetsenteret. 
Torill Janøy?!  Sangfuglen vår som fotograf. Det var nytt. 
Godt nytt skulle det vise seg. For jeg dro selvsagt til 
Gulset….og ble virkelig imponert over det jeg så der.

–  Hvordan har dette seg egentlig, Torill?
–  Jeg fikk kamera av Knut til jul og tok det med meg 
 på turene mine. Det fenget meg mer og mer å ta 
 naturbilder….og så ble det utstilling ut av det.

– Hvordan var responsen?
– I løpet av de to månedene utstillingen sto der, 
 viser gjesteboka at riktig mange stanset, og en hel del 
 kjøpte også. Gode tilbakemeldinger!
Jeg stanset spesielt opp for noen fabelaktige bilder av 
istapper og frosne bekker. Og klassiske” blomst med bie”. 

– Du ser ut til å ha et spesielt øye for det store i det små og ubetydelige.
– Jeg vet jo hvem som står bak. Det er fint om noen ser Gud også  i det lille. Motivene for isbildene fant jeg under gåturer i 

Fyresdal.

– Har du planer om flere utstillinger?
– Ja, jeg er åpen for det om noen viser interesse.

Så vet vi det: Vi har en kunstner med kamera iblant oss. Lykke til videre! Dukker det opp en utstilling så pass på å få den 
med deg.  Tekst og foto: Ivar Aas

I Johannes åpenbaring, kapittel 1, v. 18 leser vi disse ordene. 
I begynnelsen av kapitlet ser vi at dette er en del av Jesu Kristi åpenbaring, til Johannes, på øya 
Patmos. Han blir videre bedt om å skrive ned denne åpenbaringen og sende den til sju navn-
gitte menigheter i Asia. Denne åpenbaringen og røsten, fra denne som lignet en «menneske-
sønn» - og det «synet» han så – gjorde et sterkt inntrykk på Johannes. 

V. 17, Da jeg fikk se ham (Jesus) falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: (v. 18), Frykt 
ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden 
og dødsriket.   

Kol. 2, 15 – Han (Jesus) avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre  
over dem på korset. 
Her var det Jesus tok kontroll over nøklene! Ikke hvilke som helst nøkler, men til selveste døden og dødsriket! 
Ja, også djevelen og alt hans velde. Herren kommer en dag til å bruke sin makt – i enda større grad!

Ap.gj. 20, 14 – Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen - - -
Enn så lenge er vi i denne verden – kanskje har innholdet i disse sendebrevene – (Joh. åpenbaring kapittel 2 og 3) som 
Johannes fikk i oppdrag å formidle, noe å si hver og en av oss. Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menig-
hetene - - - 
Jesus har gjort i stand en ny og levende vei – ikke til fortapelsen, men en vei og en port som står - åpen - like inn til 
himmelen!
Det er målet vårt!
Hvilket tilbud vi har fått – la oss si takk og ta imot!      Roald Heiberg

En kunstner med kamera!
 

Jeg har nøklene ...
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Disse 3 ordene er mottoet vårt for OASEN kafe på Borgeåsen. 
Vi er en annerledes kafe, et sted der folk skal få kose seg med 
god mat og ha godt fellesskap med hverandre, og der Jesus skal 
være en naturlig del. Vi som jobber i kafeen vil dele det Jesus-
livet som vi lever, og vi vil gi Jesu omsorg til den som trenger 
det. Foruten å være en oase i nærmiljøet, fungerer også kafeen 
som en oase, både i Afrika og i Asia. I Afrika er det Kenya som 
er vårt fokus. I Asia er det Rachel Trovis arbeid på Filipinene  
som vi er en del av.

La meg dele litt med deg av hva OASEN kafe har bidratt til: 
I Kenya holder vi på å bygge førskole nr 2. Vi har også startet 
bygging av et helsesenter og har et vannprosjekt, bygger hus 
til foreldreløse barn og sponser barn og funksjonshemmede på 
skole. Vi betaler lønn til 2 lærere, hjelper 15 pastorer, driver 
brudesalong, har enkegrupper, hjelper AIDssyke , skal bygge 
et lite hønseri og har et smykkeprosjekt. Det er særlig blant 
masaiene vi hjelper til. I Manila gir vi sykesenger til sykehuset 
som Rachel Trovi står bak.

Kafeen er åpen hver dag, fra kl. 11–16, lørdag fra kl. 11–15. 
(Søndag stengt) Vi har hyggekveld en gang i måneden med 
forskjellige gjester der alle interesserte er velkommen. Da opp-
lever vi mye festlig, sang og utlodning, og Jesus blir forkynt.  
Så viser vi film, enten fra Kenya eller fra Manila.Til slutt sam-
les vi om et deilig festmåltid.
Så er det strikkekafe  hver torsdag på formiddagen. Da kom-
mer mange flotte kvinner som strikker sokker. Siste sokkehaug 
er sendt til en flyktningeleir  i Nord- Irak gjennom medarbei-
dere i Visjon Norge.

Vi har gjerne 2 loppemarkeder i året. Da får vi inn mange 
flotte gjenstander og klær, og inntektene går selvfølgelig til 
prosjektene våre. Lokalene våre leies også ut til forskjellige  
organisasjoner, til årsmøter, misjonsmøter o.l. Det har også 
vært Alpha-kurs på kafeen.

Til slutt vil jeg på vegne av meg selv og mine medarbeidere  
ønske dere som leser dette velkommen til kafeen, og er du  
ledig på dagen, så kom gjerne og hjelp oss. Vi trenger flere 
medarbeidere.

Mvh Signe Rygh Søvde m/team

Les mer på hjemmesiden www.hjelpfattige.no

Mat – 
Jesus – 
Omsorg
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MENIGHETEN VÅR

Vera Elisabeth Rydh 

Henter glede i det daglige!

Hun kom fra kirkelig bakgrunn. Da hun første gang ble med 
en venninne på pinsemøte i Tønsberg, var det uvant. Når Kris-
tian Heggelund spurte om hun var «frelst», og om hun ikke 
skulle «bøye seg», så var det vanskelig å forstå. 
- Min Gudsfrykt gjorde at jeg ikke torde protestere, så det end-
te med at jeg ba «Fader Vår» på første benk. 

Det var først dagen etter noe personlig skjedde. Hun satt med 
et ny testamentet hun hadde fått. 
- Hvor skal jeg lese? undret jeg, og ba oppriktig: «Jesus om jeg 
finner ordet FRELST når jeg slår opp dette NT, da skal jeg ta 
imot deg!» Det første mine øyne falt på var: Datter din tro har 
FRELST deg, gå bort i fred! Himmelen møtte meg der, og jeg 
læret at det er ORDET vi skal søke til og bygge på!   

20 år gammel ble Vera døpt av forstander Fredrik Eriksen og 
hun gikk inn i Tabernaklet. Hun viser meg en spesielle for-
seggjort innbundet Bibel som henne foreldre gav henne den 
dagen. 
- Vi unge likte å gå i bønnekjelleren på gamle Tabernaklet. 
Det var lite innbydende ytre sett, men for en herlig atmosfære!  
Gud møtte oss der.

Jeg spør om hun husker du Åge Samuelsen.
- Om jeg gjør. Jeg kjente han fra før han ble en kristen, da jeg 
som ungdom lære å danse swing i Turnhallen. Åge var gitarist i 
Excelsior Band. Fra Tabernaklet husker jeg et formiddagsmøte, 
hvor Åge sa: “Det var veldig stille her. Er det mulig at dere 
kunne få frem et forsiktig lite halleluja? Vi så litt fortrykt på 
hverandre, men så begynte Åge å prise Jesus og rope halleluja. 
Hele forsamlingen reise seg spontant og deltok i lovprisning, 
endog jeg, som hadde så mye “statskirkelig” i meg, løftet hend-
ene i lovsang!

- Et annet minne er når Åge ba oss i menighetsmusikken søke 
fornyelse, og jeg var den første til å søke forbønn. Åge med 

flere ropte og ba, mens de trykket og ristet meg. Dette ble så 
slitsomt at jeg reise meg brått og løpe gråtende ut. Åge sprang 
etter - Hva er galt med deg? - Jeg er sår, fordi jeg ville møte 
Gud, men jeg orker ikke alt dette styret dere lager! Da la Åge 
hånda på min skulder og sa «Jeg ber at den gamle Vera må dø!». 
- Han var en hjertegod mann som levet enkelt og sparsomme-
lig, minnes Vera.

Lengter du tilbake til tidligere tider, Vera?
- Jeg savner den spontane berøring hvor hele forsamlingen lar 
seg engasjere. Når vår forstander har stått frem med et gri-
pende budskap, skulle det være et større gjensvar.  

- Men det var ikke sunt alt som skjedde i tidligere tider. Det 
er ting en helst vil glemme av uforstand, og regler for hårrull, 
hatt og klesdrakter. Det har blitt mer modent nå. I dag sitter vi 
under en trygg og tydelig forkynnelse. Når jeg kommer inn i 
lokalet kjenner jeg straks at her har «Herren satt velsignelsen»! 
Her blir jeg sett og oppmuntret. Her kan jeg se og oppmuntre! 

Lærdom fra et langt liv?
- At det er viktig å hente glede i daglige ting, se det store i det 
små. Å stå opp til en ny dag fyller meg med takknemlighet. 

Vera som utdannet seg til spesial sykepleier, har sett livet fra 
sine skyggesider.
- Vi må ikke la noe ta gleden fra oss. Også når vi selv kommer 
til kort må ikke selvbebreidelse bli en selvpålagt byrde! Jesus 
oppreiser uten forbehold, hvilken sannhet! Jeg hviler i nåden 
med hele min tyngde!

- Få med at vi er så glad i Helge Terje. Jeg har gitt beskjed at 
han ikke må slutte så lenge jeg lever, ler Vera til avskjed.  

Dette besøket, hos en livsfrisk, oppmuntrende 93-åring som er 
full av visdom, gir en lov å håpe på mange gode år fremover - 
både for Vera og forstanderen!  
 

Rolf-Erik Janøy hilser på
Vera Elisabeth Rydh

HVERANDRES LEMMER  Rom. 12,5

Ikke vanskelig å føle seg velkommen når Vera Rydh åpner døra til sin tilmålte del av 
Tabernaklets leilighets borettslag. Endog bryter undulaten ut i frydefylt kvitter mens 
verten begeistret uttrykker glede over besøket. 

- Jeg har vært noen dager på sykehuset men det har bare gitt nye takkeemner. Jeg 
lærte som barn hvor nedbrytende det er å dvele ved det negative. Jeg ble mobbet 
for mitt røde hår og fregner, og jeg fikk dårlig selvfølelse. En dag sa vår huslege - 
For et vakkert hår! Da fikk jeg noe godt i mitt 8-årige hjerte, som gav indre styrke.  
«Dr. Hansten hadde sagt at håret var flott!» Hans oppmuntring gav meg selvfølelsen 
tilbake. Om noen ertet kunne jeg nå smile, og jeg gjorde det mye bedre på skolen, 
forteller Vera.

Navnet Ryd har hun fra vår naboland. Bestefaren flyttet fra Sverige for å bli glass-
sliper på Hadelands Glassverk. Der vokste Veras far opp, og der møtte han hennes 
mor som også var fra Sverige.

Siden Vera selv ikke har barn, har barn og barnebarn av hennes søsken vært hennes 
nærmeste familie.  
- Når folk sier «Du ser så godt ut Vera», da svarer jeg; det er takket være familien, 
gode venner og menigheten! Tabernaklet har fra min ungdom til alderdom vært et 
fast punkt i mitt liv!
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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 

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!

Hver dag er et lite liv
av Tor Bertel Løvgren

Hver dag er et lite liv
ikke så langt
men heller ikke så kort som man gjerne vil ha det til 

I alle fall greier da ei døgnflue 
å få til alt som behøves
på denne ene

Denne dagen her 
er ei brødskive i matpakka
med brunost eller salat
okke som 
skal den spises
for å gi deg fart inn i den neste 

Hver dag er et bitte lite utsnitt av 
bildet som engang skal stå ferdig på staffeliet
når du legger ned penselen og går din vei
etter et siste overblikk 

Denne ene dagen er lynglimtet 
fra tordenskyene som dro forbi
og gav den liv

Eller en gnist skutt ut fra bålet
verken viktigere eller mindre viktig
enn resten av glørne som lyser der inne i varmen

Hver ny dag er ei lenke i kjedet 
brister den
blir det ikke flere 

Slik er hver dag
å ta imot

– et tettpakket lite liv
vel verd å ta vare på                                                  
                                                      


