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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: 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: reidarsen@gmail.com 
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 

Kassetter fra en
gammel tid

Jeg har den siste tiden hørt på mange 
talekassetter, de litt yngre enn meg vet 
vel knapt hva det er. Talekassettens stor-
hetstid var fra tidlig 70-tallet til slutten av 
90-tallet, og mange menigheter tok opp 
møtene sine og distribuerte til de som 
var interessert. Nå har jeg kjøpt meg en 
gammel bil, og der er det faktisk kassett-
spiller og jeg har funnet frem ”hauger” 
av gamle kassetter. Taler som er 30 år 
og eldre, noen mye eldre…

Hva var viktig for 40 år siden?
Alle de gamle talekassettene gir et innblikk i en tid som var. 
Naturligvis var mye av det som ble sagt å være viktig, virkelig 
viktig, men det var nok ikke alltid slik. Jeg har kassetter fra 
stevner og konferanser, fra store og små menigheter. Det var 
mye flott undervisning, både oppbyggende og alvorlig. Men 
like fullt, ja, jeg får litt blandede følelser. Det var mange som 
var bekymret og det var mange som kritiserte, både i den ene 
og andre retning. Mange mente så mye om hva andre måtte 
gjøre eller ikke kunne gjøre. Mange var nok også opptatt av 
å posisjonere seg, i den sammenheng klarer jeg ikke hjelpe 
for det, men tenker på Jens Bjørnebo sitt dikt: Ti bud til 
unge menn som vil frem i verden. 

Hva er viktig i dag?
Mye har forandret seg på 40 år, men mye er utvilsomt det 
samme. Fremdeles er det for mange viktig hva andre måtte 
mene, fremdeles er det for mange viktig å ta «den sterkestes 
parti». Samfunnskulturen i Norge er også svært annerledes. 
Tydeligst kommer dette kanskje frem ved fraværet av Gud 
som autoritet, nå er han for mange i beste fall bare en like- 
verdig meningsbærer. Den postmoderne tankegang om 
fravær av absolutter preger så mye av vår kultur. Begreper 
som «seeker sensitive» og «people pleasing» møter vi stadig, 
men midt i erkjennelse av viktigheten av disse begrepene 
undrer jeg på om vi kan ha mistet noe underveis.

Hva blir viktig om 40 år?
Jeg tror det er tre ting som er spesielt viktig for meg om 40 år, 
der hjemme i himmelen. Det vil være å lovprise den treenige 
Gud og takke Jesus for frelsens store gave! Så vil jeg fortsette 
å takke Gud for at mine egne også fikk ta imot den samme 
nåde. Så vil jeg takke for alle de andre som også er samlet der 
hjemme i Guds nærhet. Så mye mer er et vel ikke å si om den 
saken, og det er jo i seg selv nokså tankevekkene.

Helge Terje Gilbrant

REDAKSJON / LEDERSIDE 2



ANNONSER / INFORMASJON

Jubilanter:

90 år:

Turid Synnøve Bergsland 02.07.15

85 år:

Gerd Kløcker 02.07.15

Ivar Andreassen 30.08.15

80 år:

Undis Døli 04.09.15

75 år:

Edna Irene Kallevik 01.08.15

Svein Eirik Follegg 01.09.15

70 år:

Arne Helgesen 08.08.15

Edel Holmen 13.09.15

Vidar Valebø 29.09.15

 

Fødte:
(Menighetskontoret får ikke fødsels-

meldinger lenger. Foreldre må derfor 

sende melding til oss. Husk personnr.)

Nye medlemmer:
Jenny Edel Kleven Pedersen 02.03.15

Britt Wenche Nilsen 15.03.15

Døde:
Alvilde Margrethe 

Andreassen, Ulefoss 26.02.15

Marit Hovd 18.05.15

Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
7. juni Kl. 11.00  Sommerfest i Lundedalen.

8. juni Kl. 19.00  Annerledeskveld (siste før sommeren).

 Sommerprogrammet for Tabernaklet er følgende:
 Søndager kl. 11.00  Gudstjeneste.
 Tirsdager kl. 11.00  Bønnens time.
 Onsdager kl. 19.00:  Sommerkveld.
 (Starter 24. juni, siste 5. august.)
 
14.–19. juli Telemarkstevne i Fyresdal.

16. august Kl. 11.00  Samlingssøndag.

21–23. august Kic-off menighetsweekend i Fyresdal.

15.–17. oktober Sammen for Skien i Gulset kirke.

 

Frist for innlevering av stoff til nr 3/2015 er 25. august 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 
sommer!
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BARN OG UNGE

En gang i året har Tabernaklets barnehage en markedsdag. I år 
var det onsdag 20. mai . Barna hadde laget ting som ble solgt.  
Det ble solgt pizzasnurrer, kaker, kaffe og saft, i tillegg hadde 
de utlodning, og en fiskedam, hvor barna for en tier kunne 
prøve fiskelykken. Pengene som kom inn går til barnehagens 
fadderbarn, Gloria fra Kenya. Eventuelt overskudd går til  
helseklinikken.
Barnehagen har dette året hatt ”Alf Prøysen” som tema. De 
har lært seg en rekke kjente og kjære barnesanger og regler 
skrevet eller oversatt av Alf Prøysen. Dette fremførte barna på 
markedsdagen til glede for 50-60 fornøyde foreldre, søsken, 
besteforeldre og oldeforeldre. 
Markedsdagen er en hyggelig dag hvor barna er med på å  
forberede. Foreldre og familiene blir godt kjent med hver- 
andre. Det er også en fin mulighet til å snakke om å være  
gode mot andre og hjelpe andre som ikke har det like bra som 
oss. Den største gleden du kan ha- er jo å gjøre andre glad☺
Årets markedsdag gav en inntekt på kr. 4400,- Kjempeflott!

Hanne ☺

Markedsdag i barnehagen – 
inntekten går til fadderbarnet Gloria

Jeg spinner rundt! Dette gleder jeg meg virkelig til!

Harald Norrman, musikalsk leder for de nye korene gleder  
seg til å starte opp barnekor og ungdomskor i Pinsekirken  
Tabernaklet Skien. 
Siden 1983 har Harald vært aktivt med i ulike kor, spilt og 
ledet flere kor og er en mye brukt musiker i vår by. At han nå 
blir musikalsk leder for korene, vi så lenge har savnet, er en 
STOR GLEDE for oss!

Planleggingen er godt i gang. Dette er bestemt: 
Begge korene skal øve ukentlig på onsdager fra 19. august. 
Barnekoret starter øvelsen 17.30 og ungdomskoret 19.00. 

Mellom 18.30 og 19.00 blir det  pause - mat - moro. Dette vil 
teamet rundt korene ha ansvar for. Teamet vil bestå av foreldre 

og frivillige ledere, interessert? Ta kontakt med Carina Arca 
som setter sammen team. 

Korene har ikke fått navn ennå, men det vil bli en navne-
konkurranse i løpet av høsten som avgjør hvilke navn korene 
skal ha. Barna som deltar i korene kan komme med forslag og 
begrunne forslagene, så tar teamet rundt korene avgjørelsen på 
hvilke navn som blir valgt. Kom 8. November for å oppleve 
korene synge under Gudstjenesten i Tabernaklet.

Barnekoret er for barn fra 2. trinn ( 7år) og ut 5. trinn. 
Ungdomskoret blir for tweens/ungdom fra 6. trinn (12 år) og 
til en er 18 år. 
 
Dette vil du ikke gå glipp av! 
Be med deg sangglade venner og bli med i sangen!

Oppstart av kor høsten 2015
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BARN OG UNGE

Speidergruppa i Tabernaklet har dette året jobbet iherdig med 
å gjøre klar en leirsted ved Falkum elva.

Arbeidet har krevd stor innsats av lederne, barna og for- 
eldrene! Det blir likevel tid til ulike aktiviteter som padling  
og fiske. Brygga hvor padlerne skal legge inntil, ble av de krea- 
tive lederne ferdig på timen! Snakk om innsats!

Snart er det sommer og speiderne tar ferie. Til høsten er de 
i gang igjen, med et sted de har jobbet hardt for å få klart,  
klart til nye utfordringer, undervisning og masse moro!

RR-speiderleirstedet 

Søndag 10. mai var det fest for oss i 
barnearbeidet! PT-band skulle få vise 
hvor flott de har det sammen, og dele 
gleden over instrumenter og musikk.
Ledere og barn har gjennom dette 
skoleåret øvd på flere instrumenter 
og funnet det instrumentet de ville 
spille på,. De har i det siste øvd seg 
på samspill og var klare til å vise frem 
og dele musikken med oss andre. 
De tok publikum med storm! To 
sanger var øvd inn og da gruppa var 
ferdig ville møtelederen ha dem til  
å lede forsamlingen i lovsang – ut-
fordringen tok de på strak arm – vi 
gleder oss til fortsettelsen!

PT-Band
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BARN OG UNGE

HVEM BER DU TIL?
Vår far
Kjære gud
Kjere Jesus
Kjere gud
Kjære Gud du er snill
Takk Jesus at du alltid hører når jeg ber
Kjære Jesus

GI GUD ÆRE!
At Gud er god
At Gud er super
At han er glad i meg
Takk at du er snill
Takk at du døde på korset
At du skjønner alt jeg sier bedre en noen andre
Jeg er glad at jeg kan gå i barnehagen – det er gøy
At Gud er gla i meg

HVA VIL DU SE AV GUDS RIKE I DAG?
At han hjelper fattige i verden.
Jeg vil at du skal passe på alle barna.
Æ ane itte æ!
Gatene i gull
Et gløtt inn
Jeg vil se at du frelser mennesker
At du kommer igjen
At kirker og Gudshus blir fulle av søkende mennesker.

JEG VIL GJØRE DIN VILJE:
At jeg skal være en god venn
Hjelp meg og være ærlig
Jelp meg å veare snil
Hjelp meg og vise at jeg elsker hann
Jeg vil hjelpe de fattige
Vis meg din vilje i dag Gud
Hjelp meg og være snill

GI OSS DET VI TRENGER I DAG!
Sjokolade
Kan du hjelpe meg og vinne det vi skal gjøre på PT-aktiv!
Gi meg et godt liv
Hjelp meg med noe jeg trenger
Gi oss mat hver dag
At du er der
Jeg trenger hjelp med lekser!
Jeg trenger ro
Jeg trenger hjelp til å lage pizza
Gi meg mat
Jeg trenger hjelp til å alltid hjelpe vennene mine.

TILGI MEG!
Hjelp meg til å være snill og ikke ta kjærlighet på pinne
Jeg trenger hjelp til og spille
Jeg ber om tilgivelse for at jeg var frek mot søstra mi
Tilgi meg for alt det slemme jeg har gjort
Tilgi meg for at jeg ble sur på henne jenta
Jeg trenger hjelp til ikke og lyve tilgi meg.
Tilgi meg at jeg ikke hørte på mamma alltid
Tilgi meg at jeg ikke alltid holder mål.

Småtanker 
om bønn 
fra barnepastoren 
Dette skoleåret har jeg undervist barna på PT-Aktiv om 
bønnen VÅR FAR, eller Fader vår som den het, da jeg 
vokste opp! 
Vi har delt bønnen opp og sett på hver setning, hva den 
inneholder. 
Vi har snakket om hvem vi ber til, hva Guds rike er og 
hvem som viser oss Guds rike. 
Vi har snakket om det onde i verden. Å be om tilgivelse 
og å gi tilgivelse. 
Vi har snakket om å gi Gud ære først og sist som i 
denne bønnen. 
Mot slutten av skoleåret har vi snakket om viktigheten 
av å ha et levende bønneliv. Å gå inn på sitt rom og snakke 
med Gud, lytte til han gjennom bibelen og i stillhet.
Sist onsdag fikk barna skrive ned sine egne setninger med utgangspunkt i bønnen. Her er hva barna skrev:

Barnepastor
Carina Arca
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BARN OG UNGE

HJELP MEG Å TILGI.
Hjelp meg å tilgi
Hjelp meg å tilgi vennene mine
Hjelp meg å tilgi vennene mine
Jeg trenger og tilgi H-C.
Hjelp meg og tilgi søstra mi.
Hjelp meg og tilgi de som bryter løfter.
Hjelp meg og tilgi broren min.

LA MEG IKKE BLI FRISTA.
Hjelp meg og ikke bli frista til og være 
slemm
Ikke bli sur
Hjelp meg å snakke rett
Hjelp meg og tilji
Hjelp til og være grei lillebror
Hjelp meg med og slutte og krangle 
med K
Hjelp meg

FRELS OSS FRA DET ONDE.
Jeg synes det er dumt at katten vår er 
operert
Jeg synes det er dumt at broren min er 
syk
Hjelp meg og ikke bli erta
En venn i nød
Jesus hjelp kranglinga vi har hjemme
Pass på meg og mitt liv.

GI GUD ÆRE!
Jeg synes du er snil
Du er flink til å se alle alltid
Takk for alt
Du hjelper meg med å ikke bli redd.
Takk for at du er god.

Vår Far i himmelen! La navnet ditt hel-
liges. La riket ditt komme. La viljen 
din skje på jorden slik som i himmelen.  
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi  
oss vår skyld, slik også vi tilgir våre 
skyldnere. Og la oss ikke komme i frist-
else, men frels oss fra det onde. For 
riket er ditt og makten og æren i evig-
het. Amen.   
 
Matt 6, 9-13.

Carina Arca

Grenland 
kristne skole

Grenland kristne 

             skole 

  

www.grenlandkristnskole.no  

E-‐mail:  post@gkskole.no  

www.grenlandkristneskole.no

e-mail: ost@gkskole.no

Påmelding på:  www.fyresdalpft.no

Miniorleir    2.–4. Klasse 
Sommerleir 19. - 22. juni 
Vi skal ha det gøy sammen på leir med lek, moro, 
kiosk, samlinger, nye venner og høre om Jesus.

Påmeldingsfrist: 14. juni 2015
Pris: kr. 820,- (ikke inkludert reise.) 
Søskenmoderasjon kr 150,- fra barn nr. 2

Det er tid for venner, turneringer, opplevelser og 
minner for livet. Ha det grenseløst moro sammen.
Påmeldingsfrist: 14. juni 2015
Pris: kr. 820,- (ikke inkludert reise.) 
Søskenmoderasjon kr 150,- fra barn nr. 2

Vi skal sammen med venner ha konserter, 
aktiviteter, sene kvelder og samlinger som setter 
fokus oppover.
Påmeldingsfrist: 27. september  2015
Pris: kr. 980,- (ikke inkludert reise.) 
Søskenmoderasjon kr 150,- fra barn nr. 2

Juniorleir    5.–7. Klasse 
Sommerleir 22. - 25. juni 

Ten-leir    8. Klasse til 17 år 
Høstleir 02. - 06. oktober 

Bli med på en fin høstferie med familien, mor, far eller 
besteforeldre.
Påmeldingsfrist: 27. september 2015
Pris: Barn kr. 500,- voksne kr. 850,- Makspris pr. fam. 3.000,-

Familieleir    For alle 
Høstferie 8. - 11. oktober 

2015
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Leiren arrangeres i samarbeid med misjonsmenighetene i 
byen. Skien misjonskirke, Gjerpen misjonskirke og Moflata 
misjonskirke. 
Helgen 17.–19. april var 140 barn fra Skien og Porsgrunn på 
Kollmyr skole. 
25 av barna, deltar ukentlig i Tabernaklets barnearbeid. 

Temaet for helgen var: Sammen med Gud! – med Bibelfor- 
tellingen om Josef som lederfortelling.  Barnepastorene i de 
ulike kirkene underviste hver sin økt gjennom helgen. 
Lørdag var det SUPERVALG og barna ble spredd rundt i  
byen på bowling, paintball, svømming, kano, barnas restau- 
rant, forskerfabrikken, curling og kvikklunsjgruppa med geo- 
cathing.

Barna samler inn hvert år til et misjonsprosjekt og i år gikk 
pengene til Ukraina og arbeidet våre partnere driver der med 
barn i et krigsherjet land. Barna hadde forberedt seg godt på 
å gi og det kom inn i overkant av 8000 kr. Som bare uka etter 
ble gitt videre av Helge Terje i Ukraina. Vi fikk også besøk av 
ungdom i oppdrag utover kvelden med flammeshow. Søndag 
avsluttet leiren med basecamp hvor foreldrene var invitert med 
for å oppleve barnas sang, glede og dans – og lytte til leirens 
budskap: Det er godt å leve livet sammen med Gud!

Carina Arca

Camp Kollmyr 

Camp Kollmyr 
 
Leiren arrangeres i samarbeid med misjonsmenighetene i byen. Skien misjonskirke, Gjerpen 
misjonskirke og Moflata misjonskirke.  
Helgen 17 – 19. april var 140 barn fra Skien og Porsgrunn på Kollmyr skole.  
25 av barna, deltar ukentlig i Tabernaklets barnearbeid .  
Temaet for helgen var: Sammen med Gud! – med Bibelfortellingen om Josef som 
lederfortelling.  Barnepastorene i de ulike kirkene underviste hver sin økt gjennom helgen.  
Lørdag var det SUPERVALG og barna ble spredd rundt i byen på bowling, paintball, 
svømming, kano, barnas restaurant, forskerfabrikken, curling og kvikklunsjgruppa med 
geocathing. 
Barna samler inn hvert år til et misjonsprosjekt og i år gikk pengene til Ukraina og arbeidet 
våre partnere driver der med barn i et krigsherjet land. Barna hadde forberedt seg godt på å gi 
og det kom inn i overkant av 8000 kr. Som bare uka etter ble gitt videre av Helge Terje i 
Ukraina. Vi fikk også besøk av ungdom i oppdrag utover kvelden med flammeshow. Søndag 
avsluttet leiren med basecamp hvor foreldrene var invitert med for å oppleve barnas sang, 
glede og dans – og lytte til leirens budskap: Det er godt å leve livet sammen med Gud! 
 

Det går en del mat på leiren. Fantastisk med Hroar Westland 
som stiller opp og kjører og bærer fra Rema og Bama til Kollmyr skole. 

På Barnas restaurant laget barna 
fire retters middag: squashpizza, hjemmelaget tomatsuppe, hjemmelagede fiskepinner og 
amerikanske pannekaker med is og frukt! Godt å ha sjefskokken vår Markus Norrman med på 
laget! 

Det går en del mat på leiren. Fantastisk med 
Hroar Westland som stiller opp og kjører og bærer fra 
Rema og Bama til Kollmyr skole.

På lørdag avsluttet vi kvelden med flammeshow, 
imponerende med flammeslukeren som hadde 
snurrebart som ikke tok fyr!

Camp Kollmyr 
 
Leiren arrangeres i samarbeid med misjonsmenighetene i byen. Skien misjonskirke, Gjerpen 
misjonskirke og Moflata misjonskirke.  
Helgen 17 – 19. april var 140 barn fra Skien og Porsgrunn på Kollmyr skole.  
25 av barna, deltar ukentlig i Tabernaklets barnearbeid .  
Temaet for helgen var: Sammen med Gud! – med Bibelfortellingen om Josef som 
lederfortelling.  Barnepastorene i de ulike kirkene underviste hver sin økt gjennom helgen.  
Lørdag var det SUPERVALG og barna ble spredd rundt i byen på bowling, paintball, 
svømming, kano, barnas restaurant, forskerfabrikken, curling og kvikklunsjgruppa med 
geocathing. 
Barna samler inn hvert år til et misjonsprosjekt og i år gikk pengene til Ukraina og arbeidet 
våre partnere driver der med barn i et krigsherjet land. Barna hadde forberedt seg godt på å gi 
og det kom inn i overkant av 8000 kr. Som bare uka etter ble gitt videre av Helge Terje i 
Ukraina. Vi fikk også besøk av ungdom i oppdrag utover kvelden med flammeshow. Søndag 
avsluttet leiren med basecamp hvor foreldrene var invitert med for å oppleve barnas sang, 
glede og dans – og lytte til leirens budskap: Det er godt å leve livet sammen med Gud! 
 

Det går en del mat på leiren. Fantastisk med Hroar Westland 
som stiller opp og kjører og bærer fra Rema og Bama til Kollmyr skole. 

På Barnas restaurant laget barna 
fire retters middag: squashpizza, hjemmelaget tomatsuppe, hjemmelagede fiskepinner og 
amerikanske pannekaker med is og frukt! Godt å ha sjefskokken vår Markus Norrman med på 
laget! 

På Barnas restaurant 
laget barna fire retters 
middag: squashpizza, 
hjemmelaget tomatsuppe, 
hjemmelagede fiskepinner 
og amerikanske panne-
kaker med is og frukt! 
Godt å ha sjefskokken 
vår Markus Norrman 
med på laget!

På lørdag avsluttet vi kvelden med flammeshow, imponerende 
med flammeslukeren som hadde snurrebart som ikke tok fyr! 

Camp Kollmyr 
 
Leiren arrangeres i samarbeid med misjonsmenighetene i byen. Skien misjonskirke, Gjerpen 
misjonskirke og Moflata misjonskirke.  
Helgen 17 – 19. april var 140 barn fra Skien og Porsgrunn på Kollmyr skole.  
25 av barna, deltar ukentlig i Tabernaklets barnearbeid .  
Temaet for helgen var: Sammen med Gud! – med Bibelfortellingen om Josef som 
lederfortelling.  Barnepastorene i de ulike kirkene underviste hver sin økt gjennom helgen.  
Lørdag var det SUPERVALG og barna ble spredd rundt i byen på bowling, paintball, 
svømming, kano, barnas restaurant, forskerfabrikken, curling og kvikklunsjgruppa med 
geocathing. 
Barna samler inn hvert år til et misjonsprosjekt og i år gikk pengene til Ukraina og arbeidet 
våre partnere driver der med barn i et krigsherjet land. Barna hadde forberedt seg godt på å gi 
og det kom inn i overkant av 8000 kr. Som bare uka etter ble gitt videre av Helge Terje i 
Ukraina. Vi fikk også besøk av ungdom i oppdrag utover kvelden med flammeshow. Søndag 
avsluttet leiren med basecamp hvor foreldrene var invitert med for å oppleve barnas sang, 
glede og dans – og lytte til leirens budskap: Det er godt å leve livet sammen med Gud! 
 

Det går en del mat på leiren. Fantastisk med Hroar Westland 
som stiller opp og kjører og bærer fra Rema og Bama til Kollmyr skole. 

På Barnas restaurant laget barna 
fire retters middag: squashpizza, hjemmelaget tomatsuppe, hjemmelagede fiskepinner og 
amerikanske pannekaker med is og frukt! Godt å ha sjefskokken vår Markus Norrman med på 
laget! 
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TenTro 2015/2016 
Til høsten starter vi opp med et nytt TenTro-år. Påmeldingene har allerede begynt å 
komme inn, og vi gleder oss til bli kjent med flere nye ungdommer dette året.
Har du et barn som skal være TenTro-elev hos oss neste år, eller ønsker du mer  
informasjon om hva TenTro er og hvordan vi gjør det i Tabernaklet? Da har vi en 
informasjonssamling for både ungdommer og foreldre tirsdag 9. juni kl. 18.00 i 
Tabernaklets kafé. Her er alle invitert som enten vet eller lurer på om de vil stå til 
konfirmasjon i Tabernaklet. Påmelding og evt. spørsmål gjøres til Bjørn-Richard på 
mail: ung@tabernaklet.no eller tlf. 995 17 923.

Søndag 3. mai var et av årets store høydepunkt for våre syv 
TenTro-elever og deres familier. Etter et spennende og bra år 
sammen var dagen kommet for å feire dem. 
Dette fikk vi i Tabernaklet være med på, og vi hadde en flott 
gudstjeneste, der ungdommene selv stod for det meste av pro-
grammet. 
Etter en storslått entré opp av dåpsbassenget fortalte de om 
et fint år med fokus på og opplevelser med Jesus, sterke venn-
skapsbånd som var blitt knyttet og en hel del moro på forskjel-
lige leirer, konferanser og de ukentlige TenTro-samlingene. 
Vi fikk også se et dramastykke, og høre Linnea Thorkildsen 
synge. Etter at pastor Helge Terje hadde 
talt fikk vi være med å be for og velsig-
ne ungdommene, før de dro videre til 
hver sine fester med familie og venner.

Etter et slikt år der man treffer noen 
ungdommer og er sammen med dem 
minst en gang i uken sitter man igjen 
med mange inntrykk. For det første en 
takknemlighet. Det har vært en glede  
å bli kjent og dele erfaringer, utford- 
ringer, spørsmål og liv med ungdom-
mer som har en oppriktig lengsel og 
søken, og som er på full fart inn i ung-
domstiden og etter hvert voksenlivet. 
Det at vi får lov til å hjelpe, påvirke og 
oppmuntre disse er et stort privilegium 
og noe å være virkelig takknemlig for. 
Samtidig sitter man igjen med håp og 
ønsker for fremtiden for disse ungdom-
mene. Vi håper at de vil finne seg godt 
til rette i vårt ungdomsarbeid og i vår 
menighet, at troen på Jesus må få være 
noe som blir en viktig og naturlig del av 
deres liv og at hver enkelt av dem skal få en god fremtid. Det er 
viktig for oss at TenTro ikke bare blir et år med undervisning, 
men at det kan være med å fostre og lede ungdommer inn i en 
relasjon som består. 

Årets TenTro-kull har vært preget av ungdommer som har en 
tydelig tro på Jesus, og som ønsker å leve med og for ham. Vi 

håper at vi har fått være med å oppmuntre og styrke denne 
troen og iveren. De fleste av elevene går fast i vårt ungdoms-
arbeid nå, og vi håper at vi kan få med alle sammen videre.

Vi vil gi en stor takk til alle foreldre som har vist oss tillitt 
ved å la deres barn bruke dette året hos oss, og ikke minst til 
TenTro-elevene selv. Det har vært en glede å bli kjent med 
dere. Til slutt vil jeg takk Øyfrid Sofienlund for et godt sam-
arbeid gjennom året. Du har vært en viktig del i å grunnfeste 
og utvikle disse ungdommenes tro, og det har vært en glede å 
stå sammen.

TenTro-avslutningen 2015
- 

Ledere bak fra venstre: Bjørn Richard Pedersen, 
Helge Terje Gilbrant og Øyfrid Sofienlund

TenTro-elever fra venstre: Max Arca, 
Linnea Berg Thorkildsen, Celine Arnesen, Lilly Viken, 
Sara Langvannskåsa, Nice Ishimwe og 
JohanneVindenes.
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UNDERVISNING

•  Viktig å være der hvor Jesus var
Jesus er vårt store eksempel. I evangeliene fin- 
ner vi ham sammen med kvinner, barn, syndere, 
tollere. Vi finner ham sammen med enkeltper-
soner, han hadde visst tid til det også. Vi finner 
Jesus i ensom bønn, vi finner ham i samtale med 
søkende og spørrende. 

•  Viktig å utbre Guds rike 
Jesus forkynte at Guds rike var kommet nær. Det 
skal nok sikkert delvis forstås i sammenheng med 
at Jesus som den virkelige representant for Guds 
rike nå var kommet midt i blant dem. Det er 
viktig for oss å ha det samme fokus. Vårt fokus 
skal ikke være på oss selv, ikke engang på vår egen 
helliggjørelse og personlige vekst. La oss møte  
andre menneskers behov av å lære Jesus å kjenne, 
så kommer nok vår egen åndelige vekst nokså 
av seg selv. Det tok ikke mange dagene fra kris-
tendomsforfølgeren Paulus møtte Jesus der ved  
Damaskus veien til han frimodig ledet mennesker 
til tro. Vi trenger ikke mange år med forberedelser 
og innvielse før vi kan starte vi heller! 

•  Viktig å fremme det nære samarbeid mellom 
hjem og menighet
Tabernaklet kan ikke ta et ansvaret for å lære barn 
og unge om Jesus. Vi skal ta ansvar, men det må 

være et ansvar vi deler med hjemmene. Barna er 
kanskje bare en time eller to i våre ukentlige sam-
linger, men timevis hver dag hjemme sammen 
med sin nærmeste familie. Det er viktig at vi i 
Tabernaklet forsøker å hjelpe hjemmene til å bli 
barnas viktigste arena for kunnskap om Jesus og å 
gjøre åndelige opplevelser med Ham.

•  Viktig å være av en “annen ånd”
Vi lever i et samfunn som i mindre og mindre 
grad anerkjenner Bibelen som retningsgivende. 
Pluralismen, rasjonalisme og inkludering skal 
være styrende, og en hver som våger å opponere 
mot det kan fort beskrives som både dømmende 
og som et kaldt gufs fra middelalderen. Men det 
er viktig for Tabernaklet å stå for det vi mener, 
uansett. Kaleb hadde en annen ånd i seg enn de 
andre, og han fulgte Gud trofast. Gud sa at derfor 
ville han føre Kaleb inn i det landet som var lovet. 
Tabernaklet skal ha en slik «annen ånd» og den 
ånd preges av disse verdiene: kjærlighet, glede, 
fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofast-
het, ydmykhet og selvbeherskelse. Den ånd som 
fremelsker slike verdier er jo Den hellige ånd, og 
verdiene er Åndens frukt, slik de kommer til ut-
trykk hos dem som tror.

Helge Terje Gilbrant   

   Viktig for oss 
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Det er en del ting som er viktig for oss. Men det er nok også en del ting som opp-
leves som viktig, men som i realiteten ikke er det, og av alt som er viktig er ikke alt 
like viktig. Vi ber om at Gud skal hjelpe oss til å fokusere på det viktigste. At vi som 
Paulus en gang skal kunne oppsummere våre liv og se at vi har kjempet for det som 
har vært godt og vært verd å kjempe for. Det er mange ting som skal være viktig for 
Tabernaklet, her skal jeg bare nevne fire. 
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TABERNAKLET

To viktige møter
I april var det to viktige møter i vår kafé. 16. april inviterte  
menighetsrådet alle i gruppen mellom 20-50 år til et samtale-
møte hvor temaet var hvordan vi best mulig kan legge til rette 
for at denne gruppen kan oppleve menigheten relevant og vik-
tig. Helge Terje Gilbrant innledet samlingen og sa blant annet 
at Tabernaklet ønsker å være en fler-generasjonsmenighet med 
fokus på barn og unge. Det kommer til syne blant annet at vi 
har ansatt en barnepastor i 100% stilling og en ungdomsleder 
i 50 %. 

Det var rundt 50 stykker som møtte fram denne kvelden. Det 
ble delt inn i grupper hvor alle fikk slippe til med det de hadde 
på hjertet. Etterpå var det oppsummering i plenum. Mange 
gode innspill kom fram og menighetsrådet vil jobbe videre 
med dette. Flere av innspillene gikk på det med viktigheten av 
å ha et nært fellesskap eller vennskap.

Dette var jo temaet på møtet torsdagen etterpå hvor vi nok en 
gang ønsket å sette fokus på småfellesskapene våre. Her var alle 
kontaktpersonene/lederne invitert. Etter Helge Terjes innled-
ning ble boken til Øystein Gjerme «Tusen hjem» presentert og 
delt ut. Her er det mange tips om hvordan småfelleskap kan 
fungere. Det ble satt fokus på viktigheten av at fellesskapene 
våre er åpne og inkluderende og at det er en fin arena for å slu-
se nye mennesker inn til fellesskapet med Jesus og menigheten. 
Halvor Utgarden hadde et fint innlegg hvor han gav en inn-
blikk i hvordan gruppen hans fungerte og viktigheten av åpen-
het også når livet var vanskelig.  Etter at vi hadde spist sammen 

ble ordet gitt fritt og flere kom med gode innspill. Det er også 
veldig bra at flere grupper er i startfasen.
Det er Wenche Lien sammen med Helge Terje og Vidar som 
koordinerer dette arbeidet.
Innspill om nye mennesker som kan tenke seg inn i et småfel-
lesskap kan sendes til mailadressen: fellesskap@tabernaklet.no

Vh Vidar

Bildet er fra småfellesskaps samlingen, 
det er Bjørn Erik Søvde som her deler noen tanker. 

To  viktige  møter.  
I  april  var  det  to  viktige  møter  i  vår  kafé.  16.  april  inviterte  menighetsrådet  alle  i  gruppen  mellom  20-‐50  år  
til  et  samtalemøte  hvor  temaet  var  hvordan  vi  best  mulig  kan  legge  til  rette  for  at  denne  gruppen  kan  
oppleve  menigheten  relevant  og  viktig.  Helge  Terje  Gilbrant  innledet  samlingen  og  sa  blant  annet  at  
Tabernaklet  ønsker  å  være  en  fler-‐generasjonsmenighet  med  fokus  på  barn  og  unge.  Det  kommer  til  syne  
blant  annet  at  vi  har  ansatt  en  barnepastor  i  100%  stilling  og  en  ungdomsleder  i  50  %.    
Det  var  rundt  50  stykker  som  møtte  fram  denne  kvelden.  Det  ble  delt  inn  i  grupper  hvor  alle  fikk  slippe  til  
med  det  de  hadde  på  hjertet.  Etterpå  var  det  oppsummering  i  plenum.  Mange  gode  innspill  kom  fram  og  
menighetsrådet  vil  jobbe  videre  med  dette.  Flere  av  innspillene  gikk  på  det  med  viktigheten  av  å  ha  et  nært  
fellesskap  eller  vennskap.  
Dette  var  jo  temaet  på  møtet  torsdagen  etterpå  hvor  vi  nok  en  gang  ønsket  å  sette  fokus  på  
småfellesskapene  våre.  Her  var  alle  kontaktpersonene/lederne  invitert.  Etter  Helge  Terjes  innledning  ble  
boken  til  Øystein  Gjerme  «Tusen  hjem»  presentert  og  delt  ut.  Her  er  det  mange  tips  om  hvordan  
småfelleskap  kan  fungere.  Det  ble  satt  fokus  på  viktigheten  av  at  fellesskapene  våre  er  åpne  og  
inkluderende  og  at  det  er  en  fin  arena  for  å  sluse  nye  mennesker  inn  til  fellesskapet  med  Jesus  og  
menigheten.    
Halvor  Utgarden  hadde  et  fint  innlegg  hvor  han  gav  en  innblikk  i  hvordan  gruppen  hans  fungerte  og  
viktigheten  av  åpenhet  også  når  livet  var  vanskelig.    Etter  at  vi  hadde  spist  sammen  ble  ordet  gitt  fritt  og  
flere  kom  med  gode  innspill.  Det  er  også  veldig  bra  at  flere  grupper  er  i  startfasen.  
Det  er  Wenche  Lien  sammen  med  Helge  Terje  og  Vidar  som  koordinerer  dette  arbeidet.  
Innspill  om  nye  mennesker  som  kan  tenke  seg  inn  i  et  småfelleskap  kan  sendes  til  mailadressen:  
fellesskap@tabernaklet.no  

  

Bildet  er  fra  småfellesskaps  samlingen,  det  er  Bjørn  Erik  Søvde  som  her  deler  noen  tanker.    

Vh  
Vidar.  

   Viktig for oss 

Omtales i Bibelen dels fysisk, dels i religiøs betydning. 

Fysisk: 1. Mos. 1, 14. Og Gud sa: La det bli lys på himmel-
hvelvingen til å skille mellom dag og natt. Det skal være tegn 
som fastsetter tider, dager og år.

Religiøs: Salme 103, 11. For så høy som himmelen er over 
jorden, er Hans miskunnhet mektigere over dem som frykter 
Ham. 

I Himmelen står Hans trone. Salme 11. 4. Herren er i sitt  
hellige tempel. Hans øyne skuer ut. Hans blikk prøver men-
neskenes barn. Det som kommer fra Himmelen kommer altså 
fra GUD. Men at GUD bor i Himmelen utelukker ikke at 
Han er allestedsnærværende. 

Himmelen er også englenes oppholdssted. I himmelen skjer 
alltid Guds vilje. Matteus 6. 10. Komme ditt rike, skje din vilje 
som i Himmelen så også på jorden. 
De troendes navn er oppskrevet der. Lukas 10. 20. Men gled 
dere ikke over dette at åndene er dere lydige. Gled dere heller 
over at deres navn er innskrevet i Himmelen.

Fordi Himmelen er Guds bolig, er den også stedet der det  
evige gode finnes. Matteus 6. 20. Men samle dere skatter i 
Himmelen, der verken møll eller rust tærer, og tyver ikke  
bryter inn og stjeler. 

I Himmelen er det en usigelig glede for Guds folk. Mat-
teus 5. 12. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i  
Himmelen, for der får dere se Hans åsyn og leve i et fullsten- 
dig fellesskap med Gud selv. Jeg tror at vi i det kommende livet 
ikke skal få annet å gjøre enn å betrakte og forundre oss over 
skaperverket Hans, så det vil være ting nok å se på, og det var 
godt sagt av Filip: ”Herre la oss se Faderen, og det er oss nok”. 
Gleden i Himmelen skal være så stor og dyrebar, at den aldri 
kan verdsettes. Vi skal elske grense, se uten å bli trette, og vår 
glede skal aldri ta slutt. Opplevelsen av frelsesgleden her på 
jorden er bare en forsmak på den Himmelske salighet, et for-
skudd på den evige herligheten. Der hjemme får menneskene 
sin fulle tilfredsstillelse.  Den som har fått forsmaken, lengter 
også etter fylden. Derfor er det normalt at en kristen lengter 
etter Himmelen. 

T.B.H.

Himmelen!
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MISJON

26.februar dro Bibelskolen Substans avgårde til Argentina og 
Buenos Aires. VI hadde fått presentert hva disse knappe tre 
ukene skulle inneholde, men spenningen på Flesland denne 
regnfulle morgningen var likevel påtagelig. Noen skulle sette 
ny rekord i antall kilometer hjemmefra, og andre var spent 
på om spanskkunnskapene fra ungdomsskole og videregående 
ville strekke til.

Etter en ekstra natt i London (alltid spennende med fly som 
ikke vil gå) ankom vi Latin-Amerikas hjerte. Basen for lang- 
turen var IBRP – den argentinske pinsebevegelsens største  
bibelskole med flere hundre elever. 

Første søndag besøker vi to menigheter, en mindre forsamling 
i et fattigere strøk av byen og en forsamling som samler tusener 
av mennesker. De siste 30 årene har Argentina opplevd å se 
mange titalls tusen mennesker ta imot Jesus. Å erfare dette på 
nært hold setter spor og bygger tro i alle som besøker landet.
Gjennom den første uken finner vi rytmen av frokost, tid med 
Gud, morgengudstjeneste med den argentinske bibelskolen, 
undervisning og samtale med pastorer/ledere, før en deilig 
lunsj med masse argentinisk kjøtt. Inntrykkene er mange og 
vi får erfare at Den Hellige Ånd er aktiv og tilstede. Vi besøker 
klassiske Boca, sentrum av byen med Obelisken og får en smak 
av kulturen med et  tangoshow.

Lørdag formiddag er det tid for outreach. I samarbeid med en 
lokal kirke i et fattig strøk av byen vil vi spre glede og fortelle 
familier om Jesus. Flere får på seg artige kostymer og ansikts-
maling – få med deg bildene av det. Det blir en super dag, og 
på bussen smiler alle fra øre til øre. Men dagen er ikke over. På 
kvelden blir vi med på en kampanje med Carlos Annacondia, 
Latin-Amerikas mest kjente evangelist. I en bydel av Buenos 
Aires er godt over 10 000 mennesker samlet på en slette. Vi 
får høre fortellingen om hvem Jesus er og hva han har gjort for 

alle mennesker, og mange tusen rekker hånden i været for å si 
at de vil tro.

Inn i den siste uken blir det tid til Temaiken dyrepark. Ons-
dagen har vi fått en avtale med Olmos fengsel. Det er 35 000 
fanger i byens mange fengsler, men dette er det største. Det 
spesielle er at i løpet av de siste tiårene har det vært en vekkelse 
i fengselet, og nå er nesten halvparten av fangene kristne. Vi 
får være med på gudstjeneste med 600 mannlige fanger der 
inne – en sterk opplevelse vi vil huske for livet.  En annen 
ting som gjorde store inntrykk var dager sammen med barn 
og ungdom fra et barnehjem i området Mar del Plata. Alle 
disse unge menneskene var reddet inn fra gaten og vi hørte 
utrolig sterke historier om livene deres. Seksuell trafficking 
av jenter på 6 -7 år. Jenter på 11 år som kom gravid til bar-
nehjemmet. En annen jente på 13 år som hadde blitt gitt av 
sin mor som en gave til stefaren, i håp om at han skulle bli 
hos henne. Blind jente som hadde blitt slått og mishandlet 
hjemme og flere forlatte barn, ja, historiene var alt for mange. 
Felles for dem alle var nå gleden av å ha kommet til hjem-
met. At de her hadde møtt kjærlighet, omsorg og fått tilbake 
troen på dem selv og deres fremtid. På barnehjemmet møtte de 
trygghet og fikk studere. Menigheten som så behovet og startet 
hjemmet leier et hus med tre soverom og ett bad, der det bor  
20 jenter og 8 gutter. Planen er å kunne bygge et skikkelig hjem 
for dem. De har små resurser men et stort hjerte! Og det var  
utrolig deilig å være med å støtte dette arbeidet. Våre proble-
mer blir mikroskopiske sammenlignet med det de har opp- 
levd, og likevel smiler de og snakker om sin takknemlighet til 
Gud for hans omsorg midt i alt.

26.februar til 17.mars er ikke veldig lenge, men alle inn- 
trykkene og opplevelsene gjør at vi føler vi har vært vekke i  
3 måneder. Vi har fått gi det vi har til mennesker vi har møtt, 
og samtidig har Argentina satt noen viktige spor i våre liv. 

Erlend Sofienlund

Hilsen fra Argentina 

SIDE 12



UNGDOM

Helga 20.-22. mars arrangerte Tabernaklet sammen med andre menigheter i distriktet Released15. Dette var andre 
året vi holdt vår egen ungdomskonferanse og vi var veldig fornøyd med gjennomføringen.

Gjennom helga fikk deltakerne være med på masse forskjellig. Vi hadde møter med et sammensatt lovsangsteam 
fra menighetene rundt om i Grenland og noen gamle kjenninger som har flyttet til Bergen. Fredagskvelden talte 
ungdomsleder Bjørn-Richard, før vi på lørdag og søndag fikk fint og inspirerende besøk fra Thor Harald Evenstad 
og Karl Ingen Tangen. Flere ungdommer ga respons på frelsesinnbydelse i løpet av helga, og mange ble møtt av 
Gud. Lørdagskvelden hadde vi konsert med bandet WalkingSign. Her ble det spilt musikk og hoppet til langt 
utover kvelden. 

I tillegg til det som skjedde i Tabernaklet, ble det arrangert volleyballturnering og evangelisering. De som var ute 
på gata kom med gode rapporter og syntes det var spennende å prøve å nå ut til mennesker andre steder enn inne 
i et møtelokale. 

Når vi i tillegg tar med overnatting på UiObasen, god stemning med god mat i kaféen og at ungdommene fikk 
treffe venner de ikke så ofte ser ellers, var dette noe som våre ungdommer opplevde som et høydepunkt denne 
våren. Det å samles mange kristne ungdommer i blant og gjøre ting litt annerledes enn vanlig er med på å legge til 
rette for gode opplevelser og å vise at det er mange som står sammen. 

Vi i arrangementskomiteen syntes Released15 var en kjempeopptur, og opplevde at deltakerne hadde den samme 
oppfatningen. Vi vil takke alle som bidro denne helgen på arrangementssiden, og aller mest gi en takk til Gud for 
at han kan bruke dette til å nå ut med sitt budskap. 

Released 15
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MISJON

I mars 2015 var Mette og Harald Vindenes og besøkte Pauls 
Ministry som er Tabernaklets samarbeidspartnere i Egypt.
Ekteparet John og Rasha har drevet dette arbeidet i rundt 20 
år. Arbeidet har forskjellige virkegreiner, men alt handler om 
å nå ut med evangeliet til muslimene i landet. I Egypt bor 
det rundt 90 millioner mennesker og ca. 78 millioner av disse 
er muslimer. Det drives veldig lite kristent arbeid rettet mot 
denne majoriteten. Noen grunner kan være at det er vanskelig, 
tidkrevende og gir lite øyeblikkelig resultat, men også at det er 
farlig både for evangelisten og den som måtte ta imot budska-
pet. Risikoen for å bli mishandlet og drept om en konverterer 
fra islam til kristendom er stor.

Pauls Ministry har 25 fulltidsarbeiderne og rundt 100 frivillige 
arbeidere. De driver vennskapsevangelisering, oppfølging av 
nye troende, de lager radioprogram og bruker internett aktivt 
for å nå ut til muslimene. De trener også ledere fra andre kirker 
i hvordan å nå sine muslimske naboer og venner. De driver 
forskjellige former for nødhjelp for å bli kjent med nye men-
nesker i nye områder og de har flere konferanser/leirer hvert år 
for å styrke de nye troende og for at de skal få treffe andre som 
er i samme situasjon.
John tenker alltid vekst og går hele tiden i tro for de voksende 
utgiftene. En utfordring er lønn for de 25 fulltidsarbeiderne. 
De fleste var enslige ungdommer da de ble ansatt, men nå har 
mange av dem har giftet seg med en i samme tjenesten og fått 
barn. Nå er 4 damer i teamene i Kairo førstegangs gravide. 
Lønnen er 2000 kr per måned. Dette holder for en enslig ung-
dom, men ikke for en familie. Spørsmålet er om John klarer å 
holde fulltidsarbeiderne i tjenesten etter hvert som de får fami-
lier. Tabernaklet er en god økonomisk støttepartner for dette 
arbeidet, men kanskje vi likevel kan gjøre litt ekstra for å øke 
lønningene til disse fulltidsarbeiderne?

John og medarbeiderne hans er svært nøye med tanke på sik-
kerhet rundt tjenesten. De har fått mange trusler og vet at 
mange kristne blir drept hvert år av fundamentalistiske mus-
limer. Flere av de nyfrelste har blitt kidnappet av slektninger 
og stengt inne på psykiatriske sykehus og fått medisiner og 
elektrosjokk for å få dem bort fra kristentroen. Andre har blitt 
mishandlet og ydmyket og noen har blitt drept. Derfor fore-
går denne tjenesten «i det skjulte» både for å beskytte seg selv 
men også for å beskytte de nye troende. Dette er også grunnen 
til at vi ikke har med bilder av John og medarbeiderne hans 
i denne artikkelen. Likevel er de svært frimodig i møte med 
enkelt mennesker.
Uken i Kairo var hektisk for oss besøkende. John hadde laget 
opplegg for hver dag fra frokost til kvelds. Vi fikk se flere spen-
nende plasser i byen og vi fikk treffe mange herlige mennesker. 
John og Rasha driver et fantastisk arbeid og tror og ber om at 
flere kristne skal få øynene opp for alle de millioner med mus-
limer som aldri har hørt evangeliet.

Harald Vindenes

Pauls Ministry
i Egypt

Her er Harald og Mette med to egyptiske gutter som de 
traff på gaten. Egypterne er åpne og gjestfrie.

Muslimer som tar 
imot Jesus møter ofte 
stor motstand fra 
familien og fra sam-
funnet. Flere av Johns 
kontakter har blitt 
drapstruet og mis-
handlet, men de fleste 
holder likevel fast ved 
friheten de har funnet 
i Jesus.

Kairo er en by med rundt 28 millioner mennesker. 
Støv og søppel overalt og en trafikk som er helt forferdelig. 
Egypterne derimot er svært åpne og imøtekomne.

Solnedgang over Kairo og Nilen.
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MISJON

For noen uker siden fikk jeg gleden av å besøke vår samar-
beidsmenighet i Kiev. Det var svært interessante dager, og en 
fest å få bo hjemme hos pastorparet Olga og Anatolie. Taber-
naklet har jo i mange år engasjert seg i Ukraina og det var svært  
inspirerende å se det solide arbeidet, den flotte kirken og nå 
det nesten ferdige eldresenteret. I tillegg vet vi jo menigheten 
driver et omfattende arbeid der de kombinerer evangelisk for-
kynnelse med kristent barmhjertighets arbeid. 

Den spesielle situasjonen med krigstilstander ved den Russiske 
grensen preger jo hverdagen i hele Kiev. I vår gudstjeneste 10. 
mai samlet vi inn ca 16.000,- kr som en ekstra hjelp til menig-
heten i Kiev slik at de kan hjelpe flere flyktninger fra østlige 
Ukraina. Menigheten i Kiev ber for oss, la oss ikke glemme å 
be for de i en vanskelig tid.
     Helge Terje

Utfordrende tider 
for våre trossøsken 
i Ukraina

Filadelfiakirken i Kiev. Bak til høyre kan man se litt 
av det nye eldresenteret som Tabernaklet er en vesentlig 
bidragsyter til.

IBRA – radio ... og mye mer enn det
 

IBRA, svensk-norsk samarbeid for å nå de unådde med evan-
geliet, er 60 år i år. Det ble markert på Gavelstad i Svarstad 
1.–3. mai. Starten, som bare de eldste blant oss husker, skjedde 
i Tanger i Marokko.  
Aksjon Ibrahim er samtidig 20 år. AI er et ”underbruk” av 
IBRA, spesielt rettet mot Nord-Afrika. Gjennom AI fikk vi 
som misjonsmenighet tipset om våre medarbeidere John og 
Rasha, ledere for Paul’s Ministry (Paulus’ tjeneste) i Egypt. 
Hva det har utviklet seg til bør du lese om i en annen artikkel 
i dagens PT-kontakt.
Svenske misjonsledere og forstandere deltok på Gavelstad, 
sammen med våre egne, Bjørn Bjørnø og Ole Arvid Kolbjørns-
rud  og representanter for 6 menigheter. Ingen norsk pastor 
deltok!
Det påstås at av det som globalt satses økonomisk av kristenhe-
ten går 90 % til menighetene sjøl, 10 % til misjon, og av dette 
1 % til å nå de unådde! Her er det vel noe som skurrer? I det  
nå så kjente begrepet 10/40-vinduet (mellom breddegradene 
10 og 40) befinner storparten av verdens unådde seg. Det  
dreier seg om 55 land og halve jordas befolkning. IBRA er 

pioner og  stor aktør i dette panoramaet. Og Tabernaklet Skien 
har visst å vende seg mot 10/40 i stor grad.
”Gløm inte Marokko”, sa pioneren for IBRA, Eskil Johann-
son, etter at organisasjonen ble tvunget til å forlate Tanger 
i Marokko. Som Egypt er et nøkkelland i Midt-Østen, er  
Marokko det samme i vestlige Nord-Afrika. Svensk pinse- 
misjon arbeider veldig målbevisst i begge nøkkellandene.  
Typisk for satsningen: 40 ungdomspastorer var nylig i Egypt  
for å rekognosere, be og  se og lære!

Et mål for Gavelstad-konferansen var å styrke samarbei- 
det PYM/IBRA og vurdere om det bør bli eget landutvalg  
for Nord-Afrika. PYM’s regionssekretær for Afrika, Torill 
Skjeggestad, som også var tilstede, er med i IBRA’s styre og  
er en pådriver. 
Vi fikk representere Tabernaklet disse dagene og er glad for det. 
Godt å vite at vi så avgjort er med og har ”fulgt med i timen”.  
Enda en gang: Les Harald og Mette Vindnes sin rapport fra 
besøket hos våre partnere i Egypt!
     Ivar Aas
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Vi sitter rundt et nydelig dekket middagsbord, i lysthuset i  
hagen til Anne og venter på en aldeles smakfull mat. Det er 
midt i mars måned, og det er svalt og deilig å sitte ute.  Anne 
har tatt imot oss i sitt hjem denne kvelden. Tidligere på dagen 
har vi vært rundt på de fleste av skolene  der Jan har bygd  
opp en flott virksomhet. I årenes løp har flere tusen barn blitt 
hjulpet til et verdig liv, og mange har blitt frelst. 

I dag har vi vært på Interfelk senteret i byen, på hovedkontoret 
og hilst på medarbeiderne. Vi traff også noen gategutter som er 
i avrusningsfasen for limsniffing. De har en god framtid foran 
seg om de får hjelp og slipper Jesus til i sitt liv. Så var vi på 
Interfelk Medical Centre som ligger midt i Nyalendaslummen. 
Vår egen Anne Stine Reidarsen er primus motor for denne 
klinikken. Det var moro se hvor fint utstyrt klinikken var. Vi 

møtte personellet der og fikk spørre hvordan de opplevde å 
jobbe der. De følte alle at det var meningsfullt. 

Noe som også var spesielt var å komme til den nye kirken  
på skoleområdet. Den er utrolig vakker. Kirken er blitt opp-
kalt etter Jan, og den heter JAN`S BETHEL COMMUNITY 
CHAPEL. Anne var svært takknemlig for menigheten Taber-
naklet, for all den støtte, hjelp og forbønn hun har fått. Hun 
ba oss hilse hele menigheten, og hun uttrykte et ønske om 
at mange fra menigheten måtte besøke henne. Jeg vil sam-
tidig rette en kjempestor takk til Otto Halvorsen som i alle 
år har stått med Jan i ”brask og bram” og som nå viderefører 
Jan`arbeid .” Jeg plantet. Apollos vannet, men Gud ga vekst.” 
1. Kor 3. 6. 

Mvh Signe

Besøk i Kisuma –
hos Anne Kristensen, enka etter vår alles kjære Jan

Anne O. Kristensen og Per Thomas Søvde foran 
Jan´s Bethel Community Chapel.

Helseklinikken i slummen er i full drift.

Som følge av stort behov av hjelp til skolegang for fattige messianske jøders barn i Israel, har NPAI
(Norske pinsevenners arbeid i Israel ) engasjert seg med å bidra.
For tiden er det omlag 850.000 barn i Israel som lever under fattigdomsgrensen, og antallet stiger kontinuerlig. 
Dette skyldes økende innvandring av jøder, som på
grunn av antisemittisme og vanskelige leveforhold i bl.a. europeiske land i økende grad opplever utrygghet og forfølgelse.
Både det gamle- og det nye testamentet beretter om jødenes fremtidige tilbakekomst til det hellige landet. 
Les f.eks. Jermia kap.16,vers 16! Messianske jøders barn i
Israel er i større grad utsatt for mobbing i den offentlige skolen enn tilsvarende norske jøders barn i Norge.
Tenk å få være med å hjelpe “en av disse mine minste” som Jesus nevner i Matt. kap.25. Her kan vi gjøre en innsats!
Skolens navn er: MAKOR HATIKVAH og ligger i Jerusalem. Av opplysninger, svensk tekst:

ELEVERNA: Øver 100 infødda israelska studentar och invandrarfamiljers barn från sexton lânder.
PERSONALEN: Engagerande messianska lârare i olika lâroâmnen  som forbereder varje elev både i âmnet 
och andligt infør den framtida rollen i Israel.
VISION: I centrum fôr vår undervisning står den messianska synsvinkeln som betonar trons fullbordande på Jesus Messias. 

Tillbedjan varje morgon har inslag av israelsk kultur och âr âven en andlig fôrberedelse fôr att leva som troende i Israel.
Se også annonse side 19 i dette bladet.                                      

Willy H. Norrman

Hjelp til fattige barn i Israel
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TABERNAKLET

Fremdeles letes det etter Eden-hagen Gud plantet i øst.

For kort tid siden så jeg en dokumentar som behandlet  
temaet: «Paradiset en myte?» Ut fra vitenskapelige data er det 
ikke usannsynlig at området Bibelen og andre skrifter omtaler 
som Eden, faktisk lå i dagens Irak, det gamle Mesopotamia. 
Bl.a. har satellittbilder fra verdensrommet gitt ny innsikt om-
kring dette.
Aktualisert ved blomstringen utenfor vinduet nå i midten av 
mai, kom jeg i tanker om de to trærne som omtales i skap-
elsesberetningen; Livets- og Kunnskapens tre. Da Adam og  
Eva spiste av treet som gav forståelse av godt og vondt, ble 
de trukket mot og fanget av det som bryter ned, nettopp slik  
Herren hadde sagt. Mennesket, forvist fra paradis, måtte bygge 
en verden ved hjelp av egne krefter og kreativitet, men synden, 
i alle dens former, grodde fram i sivilisasjonens fotspor og for-
årsaket ødeleggelse, sorg og død.
Livets tre har vi ikke lenger adgang til, men kunnskapens  
tre eter vi fortsatt grådig av. Men tør vi tenke at Eden ennå  
finnes, at vi ikke trenger lete i Irak eller noe annet sted for å 
finne det? For enda et tre har formet vår historie; det Bibelen 
kaller «Forbannelsens tre». Her ble Guds sønn spikret opp, og 
dette for Ham Dødens tre, ble Livets tre for oss.

Personlig finner jeg knapt noe vakrere og mer poetisk bibel-
vers enn dette: «Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret 
omkring i hagen i den svale kveldsbrisen.» Og vi, hans skap-
ninger, kan i motsetning til Adam og Eva, som etter sitt fall  
ble redde, kjenne oss velsignet ved lyden av vår Fars trinn i våre 
livs hager, i opphøyde og hellige stunder.

Forsoningens frukter på Livet tre kan vi fritt spise av i våre 
bønner, i nattverdens mysterium, i Ordet fra Guds munn, i  
fellesskapet med andre troende, og i Hans overraskende nær-

vær når vi kanskje minst forventer det. For dette er Eden inne i 
oss. Og en gang er bare ett tre tilbake: «Midt mellom byens gate 
og elven står livets tre …» Joh. åp. 22.2.

Eden

”Paradiset” av Jan Brueghel d.y. Malt 1620.

Skapelsen, Mennesket og Gud
Da mennesket ble til 
spurte de forundret Gud hvem de var.  

Deretter ville Adams slekt se seg omkring
og finne ut hvordan alle ting hang sammen her på jorden.

Så ville det forstå hvilken plass de selv var tiltenkt
under stjernevrimmelen.

Som millenniene sakte gled forbi ønsket man klarhet omkring
skapelsens innerste kjerne av mening, om den da fantes.

Til sist utforsket mennesket alle lover som rådet over universet
i håp om at de kunne avskrive Gud og kalle ham tilfeldighet.  

     Tor Bertel Løvgren
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MENIGHETEN VÅR

HANS LUNDE

Tømmermannens sønn

At Hans skulle bli et aktivt medlem der var det ingen ting 
som tydet på under ungdomstiden. Han tilbrakte helst søn-
dager på et sted man ikke forbinder med åndelig interesser, 
Klosterskogens Travebane. Men det var her Gud la et evighets 
alvor over den 24 årige Hans.  
- Jeg så i et syn hvordan livet kunne ende i dypt mørke. 
Dypt grepet av Guds kall forlot han travbanen og kom aldri 
tilbake. - Min tidligere lærer var en kristen, og han hjalp meg 
til et klar kristent standpunkt. Da fikk jeg en glede som strøk 
bort tungsinnet. Gud gav meg Salme 25,3; «For ingen som  
setter sitt håp til deg, skal bli til skamme», et ord som har holdt 
til denne dag.
Hans oppsøkte ulike menigheter, men trivdes best i Taberna-
klet, hvor han i 1947 ble døpt og ønsket velkommen av Roald 
Andersen. Her fant han også noen år etter sin kjære Gerd, - 
Også i det valgte jeg rett, fastslår Hans etter 64 års samliv! 

– Menigheten et åndelig hjem hvor vi opplever felleskap med 
de som har gjort det «samme funn». 
Å samtale med andre om det som hører Guds rike til, har jeg 
alltid satt pris på, sier han. 
- Men i den tiden hadde vi ikke «lov til noe», og det skapte 
mye negativt. Blir det for trangt fører det til stridigheter, og 
at man drar frem problemer i menighetsmøter som ikke hører 
hjemme der. Det er ikke farlig å være uenige, om vi ikke belas-
ter brorskapet med ufruktbare diskusjoner men i ydmykhet lar 
andres mening berike oss.  
Vi som fikk ha deg som søndagsskole lærer glemmer ikke 
«onkel Hans»!  
-Da jeg i 30 års alderen begynte i den tjenesten, var mitt mål 
ikke bare å være en lærer men også en venn. Vi dro på turer, og 
opplevet ting sammen, derfor fikk jeg en del «problembarn» 
overført til min klasse. - Ja det forklarer hvorfor jeg og mine to 
brødre havnet hos deg da Hans. Vi ble kastet ut av søndags-
skolen i kirken, så mor tok oss til Tabernaklet.  -Ja det stemmer 
det, ler Hans. - Dere satt ikke som «tente lys» nei, men streng-
het var ikke min metode. Jeg gav dere ganske frie tøyler, så roet 

det seg etter hvert. For meg var det 25 rike år i den tjenesten, 
og de 10 siste gutten jeg hadde tror jeg alle står med fortsatt. 

Du hadde også en tid som eldste. - Ja da Morgan Kornmo 
var forstander. En side jeg særlig beundret Morgan for var at 
han gjerne skjøv frem andre, og oppmuntret dem til tjeneste. 
- Det var mange personligheter i eldsterådet under den tiden, 
særlig minnes jeg Einar Mikalsen. Aldri redd for å si sin me-
ning, og fikk nok høre litt av hvert tilbake.  Men en eldste ikke 
har lov å bli fornærmet, sa han. Han var også en god sjelesørger 
for de han samtalte med. Når det gjelder godt vennskap må jeg 
nevne Arvid Johnsen. Vi ble med på samme tid, og fikk fra da 
et helt spesielt brorskap. Vi er ulike av legning og iblant me-
ning, men vi utfylte hverandre.
I moden alder  begynte møbelsnekkeren å sette opp hus, og 
han var byggeleder da Skiens Turnhall ble gjort om til Taber-
naklet. 
- Du har hørt mange prekener Hans, har de satt spor? 
- Det må du spørre de som kjenner meg om. Jeg håper at det 
finnes noen likhet mellom meg og vår Herre. Men jeg har ikke 
levet på møter alene. Bibelen har jeg alltid vært glad i, den gir 
ånden mat. Slutter man å spise får det følger, slik er det også på 
det åndelig område. 
For et par tre år siden fikk Hans et «kraftig smell» og havnet på 
sykehus, og siden sykehjem.
Jeg trodde det var slutten, og tok farvel. Men Gud grep merk-
bart inn – Jeg følte seg som en «guttunge» igjen, og dro hjem 
til Gerd. -Her har jeg det bra, men savner bevegelighet. Før 
hadde jeg mye glede av å besøke eldre og syke, nå er det jeg 
som blir glad over besøk!  
Ville gjerne gjort mer i livet, sier den 92 årige. -Men er takk-
nemlig for at Herren hjalp meg til å ta riktige valg. Det gav 
meg et godt liv. 
-Han har vært kjempegod og snill bestandig, bryter hans kjære 
Gerd inn. 
Vi som lære Hans Lunde  å kjenne i formbare barneår, kan av 
erfaring istemme et AMEN til det!
  

Hans Lunde 
i sin egen «kongestol». 

HVERANDRES LEMMER  Rom. 12,5

Tekst/foto: Rolf Erik Janøy

– Å jobbe med tre og verktøy ble mitt liv, sier Hans når vi ber han se tilbake.
Han gjorde det bra på skolen, og lærene oppmuntret han til å gå videre, –   
Jeg så bare høvelbenken foran meg, minnes han. Det var nok genene, for både 
oldefar, bestefar og far var i faget, så for tømmermannens sønn var yrkesvalget 
klart alt fra 14 års alderen. 

Det er som kjent kommet godtfolk fra snekkerverkstedet i tidligere tider, og  
når man betrakter de flotte stoler og bord som står i huset på Gulset, som hans 
far bygget og som han har levet i hele livet, er det et vitnesbyrd om mesterlig  
fagkunnskap. Hans signaturhåndtverk er en klokke innfelt i tre, som han 
med stø kunstnerhand har utskåret rosemalinger rundt, slik vi kan se en av i  
kjellerstua på 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

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

Hjelp til ”disse mine minste”
Skolegang til fattige messianske
jøders barn i Jerusalem.
Kasserer: Reidun Warud PB.250
3054 Krogstadelva.
Konto: 05345211529
NPAI (Norske pinsevenners arbeid i 

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

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

35 54 17 17
 BYRÅET FOR HELE GRENLAND 

MAT – JESUS – OMSORG

OASEN KAFÉ
Borgeåsen

Åpent fra kl. 11–16
Lørdag kl. 11–15

Ledig plass 
for annonsører

Ledig plass 
for annonsører

Rådhusgt. 2 - 3724 Skien 
Tlf. 35 5300 25

Internett: www.kristeligbokhandel.no

Ledig plass 
for annonsører

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 369Tlf. 35 50 03 33 - Mob. 952 81 405 / 909 89 484 

Hjelp til 
”disse mine minste”

Skolegang til fattige 
messianske jøders barn 

i Jerusalem.

Kasserer: Reidun Warud 
Pb. 250, 3054 Krogstadelva.

Konto: : 05345211529
NPAI (Norske pinsevenners 

arbeid i Israel)
Info: tlf. 911 32 604, 

e-post: w-hanorr@online.no
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B-postabonnement

Returadresse: Pinsekirken Tabernaklet Skien, Fredrik Stangsgt. 12, 3717 Skien
SKAL DU FLYTTE? HAR DU FLYTTET? Husk å gi oss din nye adresse!

Talere 

- Egil Svartdahl 
- Trond Eriksen 
- Truls Åkerlund 
- Benjamin Jensen 
- Thor Einar Krogh 
- Helge Terje Gilbrant 

Sangere  

- Challenge  
- Arvid Pettersen 

TWEENS 

5.–7. Klasse 

UNGDOMS 
STEVNE  

www.telemarkstevnet.no

Fotballskole 

Med 
Fernando de Ornelas 

BARNAS 
STEVNE  

Opp til  
4. trinn 


