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REDAKSJON / LEDER

Menighetsblad for

“Så heldig
at noen
spurte oss”

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

tabernaklet
og misjonen
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!

Jeg vet ikke hvem som sa det, jeg husker ikke hvem som
siterte det, men jeg glemmer ikke så raskt det som ble sagt.
Det var en person som fortalte begeistret og takknemlig over
det fine småfellesskapet som vedkommende var en del av, og
det var i den sammenheng sitatet ble sagt.
Viktig å invitere!
Jeg har tenkt mange ganger at jeg ikke vil svare nei for noen. Noen
ganger ønsker vi å invitere til ett eller annet, men så kan vi tenke
at vedkommende sikkert ikke har tid eller lyst, så derfor lar vi
være å spørre slik at vi ikke er til unødvendig bryderi. Om det er
beskjedenhet hos oss, rett og slett latskap eller at vi egentlig ikke
bryr oss er ikke alltid godt å vite. Ingen av oss ønsker å mase, men
det er veldig vanskelig å vite hva andre mennesker egentlig ønsker
å gjøre. Det kan være en arbeidskollega som ønsker å bli med til
en gudstjeneste, en nabo som skulle ønske at barna deres ble invitert med på søndagsskolen eller et familiemedlem som egentlig
skulle ønske en alvorlig prat om livets mange vanskelige spørsmål.
Det er ikke sant at alle har så mye å gjøre. Det er noen som skulle
ønske at de ble spurt etter. Noen er klare for å gjøre en oppgave,
om bare noen spør. Andre lengter etter et fellesskap og nye venner,
om bare noen inviterer. Vi bør gjøre oss tilgjengelige for andre, i
det minste tilgjengelige nok til at vi kan formidle behov videre til
andre.
Viktig å ha noe å invitere til
Menigheten Tabernaklet har mange tilbud innenfor barne- og
ungdomsarbeid, sang og musikk, og møtene og gudstjenester.
I sommer hadde vi tre samlinger hver uke, uansett om det var
midt i juli. Vi har bestemt at vi vil ha møter for de som vil kommer, vi maste ikke om at alle må prioritere 3 møter i uka , men vi
vil at de som ønsker det skal være invitert! Det er stort at vi har en
aktiv menighet med mange tilbud. Men det er større at vi har en
å invitere til, han som sa det så fint: “Kom til meg, alle dere som
strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.” Vi som har
lært ham å kjenne, vi har alltid noe stort og viktig å invitere til!
Viktig å svare ja
Hebreerbrevet kap. 4 forteller om noen som fikk høre “det gode
budskapet”, men det ble dem til ingen nytte. Årsaken til det var
at de ikke ga seg selv til verken Gud eller noen menighet. Det
er selvfølgelig ikke nok å bli invitert, for at det vi blir invitert til
skal bli virkelig for oss må vi også takke ja til tilbudet! Vi blir ikke
friske av å ha den riktig medisinen stående på bordet, den må tas
for at den skal kunne virke. Vi skal naturligvis ikke si ja til et hvert
tilbud som kommer rekende forbi. Vi vil ha et åpent sinn slik at vi
bruker den gode anledning og ikke lar den beleilige tid gå fra oss.
Helge Terje Gilbrant
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Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
27. september

kl. 10.00 Frokostmøte med Khalil Haleseh fra Jordan.
kl. 17.00 Kveldssamling med flere av menighetens sangere
og musikere.

15. – 17. oktober

Sammen for Skien i Gulset kirke.
Hovedtaler: Karl Inge Tangen.

22. oktober

Seniorfest, Willy Dalskås med musikkvenner fra Heddal.

31. oktober

Hallo Venn Party.

6. desember

Gudstjeneste for alle – besøk av «Seven»

Jubilanter:
85 år:
Asbjørn W. Johansen

23.10.15

80 år:
Eva Elisabeth Birkelund

05.10.15

75 år:
Ally Vestøyl
Widar Lindgren

04.12.15
05.12.15

70 år:
Tore Richard Follegg
Kari Annie Dalheim

19.10.15
19.12.15

60 år:
Helga Anderson
Wenche Johansen

05.10.15
08.12.15

Fødte:

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

Barnevelsignelse:
Sara Elisabeth Kverme
Benjamin Reiner Mostert

07.06.15
07.06.15

Nye medlemmer:

En annerledes søndagspreken med et utrolig sterkt budskap. Her samtaler menighetens ledelse om hvordan ville vi reagert om Jesus var et medlem i Pinsekirken
Tabernaklet. Hvordan ville vi tatt imot ham ?

Inger Hauge Gustavsen
14.06.15
Mahmoud Amini Khoei
26.07.15
Johanne Vindenes
16.08.15
		

MENIGHETSKONTORET

		
Kontortid tirsdag til torsdag: kl. 10.00 – 14.00.
Døde:
Lucrecia Morales
Liv Berit Findal Brand

Døpte:

Mahmoud Amini Khoei
Johanne Vindenes
Vilde Margrete Bakken

31.05.15
27.08.15

Tlf.: 35 52 01 46
Kontakt oss. Vi hjelper deg!

26.07.15
16.08.15
16.08.15

VELKOMMEN TIL
PINSEKIRKEN TABERNAKLET, SKIEN !

Frist for innlevering av stoff til nr 4/2015 er 20. november 2015

SIDE 4

BARN OG UNGE

Barnepastors småtanker om noe stort!

Søndag 30. august hadde vi foreldremøte i Tabernaklet
etter Gudstjenesten. Jeg fikk dele med foreldrene hvordan
barnearbeidet vårt drives og presenterte sjekkpunkter for et
levende barnearbeid i Tabernaklet.
Barnearbeidet skal være:
• Trosopplærende
• Disippelgjørende
• Relasjonsbyggende
• Ha hjertelige, engasjerte og dedikerte ledere
• Ha bredde i ulike typer virksomheter
• Være koblet mot storfellesskapet
• Fremme tro i hjemmet
• Oppmuntre til småfellesskap
• Ha gode overganger
– barn/Tweens/ungdom/voksen…
På noen av disse områdene er vi sterke. Noen områder har vi
mye arbeid å gjøre. Jeg har gjennomgått arbeidet vårt slik det
ser ut nå og vi skal jobbe systematisk framover med å styrke
og utvikle barnearbeidet. Hjemmet er den viktigste arenaen
for barna, men sammen hjem og menighet kan vi ha større
gjennomslagskraft. Vi gjør hverandre bedre!
I en familie starter ansvaret for barna selv før de er født.
Vi forbereder og legger til rette før fødselen skjer. I Guds

familie ønsker vi å legge til rette og forberede oss for å ta imot
barna og de nyfødte troende før de fødes.
Det er også slik at når barna fødes er det en intens periode,
barna skal mates, de skal veksle mellom aktivitet og hvile,
skiten skal tas vekk… på nytt og på nytt! Videre skal de lære
seg å snakke, lære seg å være en del av et fellesskap, få sine
behov dekket og lære seg å ta ansvar. Også når de vokser, blir
store, trenger de oss voksne. Vi får en annen rolle, men bør
likevel være en viktig del i deres liv.
I Guds familie kan vi overføre dette: Intense perioder hvor
barna trenger mat, aktivitet, hvile, få vaska bort skiten som
fester seg og gjenopprettelse – på nytt og på nytt. Lære seg å
samtale med Gud, være del av et fellesskap, få dekket behov og
få ta ansvar.
Når barna vokser og blir selvstendige – trenger de oss fortsatt –
Forbedere, gode rollemodeller, folk som oppmuntrer og løfter
dem videre. Medvandrere på livets vei. Foreldre er noe vi ikke
pensjoneres fra.
Fra 0 – 100 år! Vi skal satse friskt i barnearbeidet vårt – Vårt
mål er EN TRO SOM VARER - evig!
Carina Arca

TABERNAKLET

SIDE 5

En perfekt KickOff i Fyresdal

Takk for en på alle måter fin menighets weekend!

Det var utrolig godt å se og oppleve hvordan storfamilien
trivdes, koste seg og fungerte sammen i en harmoni! Jeg sender
en varm takk til dere som hadde hovedansvaret for opplegget,
og også til alle dere som steppet inn og gjorde en innsats for
fellesskapet - så ALT kunne bli så vellykka og bra! Gud velsigne
dere rikt!
Vi er så takknemlige! Kunne bare nyte ALT det gode som ble
servert både til ånd, sjel og kropp. Dele samfunnsfellesskapet,

kose oss i det nydelige været, og den strålende naturen på dette
flotte stedet !!!
NB: Dere som er over pensjonsgrensa: Kickoff weekend er noe
for dere!
Mvh
Thora og Jon Treldal

SIDE 6

UNDERVISNING

UNDERVISNING

Uten kongen
er alt tapt!
Natt til fredag 28. august ble jeg sittende og
kjenne på den intense spenningen. I fotball går
det så fort, skuddet er avfyrt, og i løpet av et
sekund eller to så vet du om det ble mål. Her
er det annerledes. Magnus har spilt et av sine
beste spill noen sinne! Wesley So har sakte
men sikkert blitt drevet mot nederlag, så gjør
Magnus trekk 40, og det var litt unøyaktig.
I hans neste trekk må han ﬂytte dronninga til
G8, datamaskinen gir Magnus 80% sjanse
for å vinne, men finner han ikke det riktige
trekket kan So rolig spille til seier. Magnus
tenker i mer enn 25 minutter, så gjør han det
eneste riktige. 25 minutter med intens spenning. Etter nesten 6 timer må Wesley strekke
fram hånda og gi seg, jeg kan endelig gå og
legge meg men er for oppspilt til å få sove.
For en fantastisk kveld!
Magnus hadde et klart overtak, men hva hjelper
det dersom en unøyaktighet gjør at han mister
kongen? Sjakk er slik. Det er bare en ting som
avgjør hvem som har tapt, bare dette ene. Mister
du kongen er alt tapt.
Mange veier til Gud?
I 1904 skrev presten og salmedikteren Ole
Theodor Moe den flotte salmen: “Jesus, det
eneste, helligste, reneste navn som på menneskelepper er lagt!” En aldeles nydelig salme som
formidler evangeliet i all sin storhet. Hva er det så
denne salmen formidler, jo det er fokuset på Jesus,
lengselen etter ham, og proklamasjonen av at det
finnes ingen annen enn nettopp han.
Nå lever vi i en tid da fundamentet for kristen tro
angripes og det må vi ikke overse. Nylig var det en
lederartikkel i Dagen som omtalte noen svenske
presters initiativ vedrørene en Gudstjeneste der

representanter for forskjellige religioner sammen
skal reflektere over sine forskjellige veier til Gud.
Dagens lederskribent fortjener takk for å tydelig
slå fast at det bare er en vei til Gud, og den veien
er Jesus. Bare Jesus sonet vår synd, bare han åpnet
veien til Gud, det finnes ingen frelse enn den som
Han tilveiebrakte ved sin stedfortredende død og
fullkomne soningshandling.
Det neste og siste stridsspørsmål
I dag preges Den norske kirke og det kommende
valget til kirkemøte dessverre av homofilispørsmålet. Det er mye som tyder på at om ikke
mange år vil også likekjønnede par få sin kirkelige
vigselshandling og velsignelse. Når den striden er
avsluttet og de to syn skal leve side om side til det
klassiske nærmest er utryddet, da er det vel bare et
spørsmål igjen, og det er evangeliets eksklusivitet.
Om den kampen tapes blir det ikke noe mer å
strides om, for da er det ikke lenger en kristen
kirke. Taper man Kongen er alt tapt.
Jesus eneste veien til Gud!
Skal vi være en kristen kirke må vi anerkjenne
betydningen av Jesu liv, død og hans oppstandelse. Det finnes ingen annen vei til Gud. Det
betyr heldigvis ikke at vi må forstå alt av Guds
veldige frelsesplan, nei, Guds nåde er så ufattelig
stor. Som kristne må vi ikke mene at alle må tro
nøyaktig det sammen som oss, hvor grensen for
en frelsende tro går er ikke opp til oss å avgjøre,
det vet bare Gud. Men det ufravikelige er at ingen
mennesker, hverken Moses, Abraham, Mohammed, Buddha, Paulus, Barratt, Seehuus eller noe
annet menneske kan frelse oss. Jesus er vår eneste
frelser, “det finnes ikke frelse i noen annen...”
(Apgj. 4:12).
Helge Terje Gilbrant
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MISJON

Roy, Even, Lill-Enid og Emil (et av ekteparets fem barnebarn)

Hyggelig besøk i Tyskland
Dagen før sankthansaften fikk vi spennende og overraskende
sommerbesøk av Gunn og Roy Johannesen. Det var utrolig hyggelig å ha dem sittende i vår stue og utveksle minner fra fortiden.
Vi hadde så mye å snakke om, helt fra min barndom i
Tabernaklet, men også fra de tre årene jeg var pastor i menigheten.
Jeg måtte fortelle om synet jeg hadde da jeg sto utenfor lokalet.
Dette var før eldreboligene ble bygd. Jeg sto på plassen og så
gjennom vinduene vendt mot den tidligere sportsplassen. Da
så jeg at hele salen var fylt med ildtunger og det stoppet ikke ”å
brenne”. Dette synet kommer jeg aldri til å glemme. Dette vil
skje, for det har Gud vist meg.
Gunn og Roy var gode representanter for menigheten da de
var hos oss. De fortalte oss ferske nyheter fra det daglige livet i
Tabernaklet, og at hele menigheten har det bra og at det hviler
er fred og optimisme i forsamlingen. Takk for et svært hyggelig besøk, kjære Roy og Gunn, og takk for middagen dere
spanderte på oss.

HANDMADE
De fineste
dyreste tingene
det utsøkte
det misunnelsverdige
Det som er like ettertraktet om hundre år
det som aldri går av moten
Det håndverkeren bare laget én av
Du og jeg
«handmade»
signert den største kunstneren av alle
Av Hans hender
«handmade»

ingen like
Grenland kristne

Mvh Lill-Enid og Even Walter Grüner

skole

- helt spesiell.
Dikt: Tor Bertel Løvgren

Grenland
kristne skole

www.grenlandkristneskole.no

  
www.grenlandkristnskole.no  

E-‐mail:  post@gkskole.no  

e-mail: post@gkskole.no
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UNG MISJON

TabbenUng på misjonstur til Latvia

23. juni til 3. juli reiste TabbenUng
endelig på misjonstur igjen. Etter to års
pause var det mange spente deltakere
som møtte opp på UiO-basen rett etter å
ha fullført skoleåret. For de aller fleste var
dette første gang på misjonstur, og mange
lurte nok på hva de kunne forvente av en
slik tur. Allikevel gledet vi oss til å kunne
reise på en litt annerledes tur med et
annet fokus, sammen med gode venner
og i håp om at Gud kunne bruke oss til
å gjøre en forskjell i noen menneskers liv.
Fra Tabernaklet var det 16 ungdommer
som reiste, og målet var den forholdsvis
lille byen Aizpute vest i Latvia. Turen
gjorde vi i samarbeid med Ungdom i
Oppdrag, som stelt i stand tre dagers treningsleir i forkant av selve turen, og tok
seg av de meste av praktiske detaljer.
I løpet av treningsleiren var mye av målet
å bygge samhold, og å legge til rette for at
ungdommene selv kunne gjøre opplevelser med Gud og forberede seg på hvordan det er å dra på misjonstur. Vi var på
basen i Skien sammen med en gruppe
fra Råde som skulle til omtrent samme
område som oss. Ungdommene fikk
prøve seg på forskjellige oppgaver gjennom helga der noen av hoved poengene
var samarbeid, prøve annerledes mat enn
det vi er vant til, skrive sitt eget vitnesbyrd og evangelisering. I tillegg hadde vi
møter gjennom helga og mye tid for å ha
det moro sammen.
Etter at forberedelsene var gjennomført
var vi klare for å dra til Latvia. Etter en

lang reise med bil, fly og buss, kom vi
til Aizpute, som er en by med ca. 5000
innbyggere. I denne byen skulle vi sam
arbeide med den lokale pinsemenig
heten.
I løpet av uka vi var i Aizpute fikk vi
være med å gjøre mye forskjellige. Både
praktiske oppgaver som trengtes, husbesøk og møter stod på programmet. Å
komme hjem til mennesker som lever i
en helt annen kultur og med helt andre
forhold enn oss selv gikk sterkt inn på
mange. Noen av de vi var på besøk hos
var kristne mens andre ikke var det, og
det var stort for oss å se gleden over det
å være frelst midt i den vanskelige hverdagen som mange opplevde, med dårlig
økonomi, mange som hadde mistet noen i
familien sin i tidlig alder og mye sykdom.
En av dagene brukte vi til å hjelpe
et gamlehjem med vindusvasking og
å stable ved. Selv om vedstablingen var
fysisk krevende var alle enige om at slike
oppgaver blir mye mer meningsfulle når
man gjør dem for andre som virkelig
trenger det.
Vi arrangerte også møter mens vi var
der; et ungdomsmøte, en søndagsgudstjeneste og et fulldags barneprogram. På
disse samlingene kom det mange folk
som enten aldri hadde vært i kirken før,
eller ikke hadde vært der på veldig lenge.
Noen sa at de ville fortsette å gå der
videre, og siden vi samarbeidet tett med
de som går fast i kirken tror vi at mange
kan ha blitt ledet nærmere Gud. Noen

tok også standpunktet om å gi livet sitt
til ham igjen.
Som ungdomsleder var det stort å se at
alle ungdommene valgt å ta noen steg
ut av komfortsonen sin på denne turen.
Mange delte vitnesbyrd for første gang,
noen prekte og alle var veldig engasjert
i å møte nye mennesker og være med å
føre dem til Gud eller nærmere Ham.
Jeg tror mange fikk nye opplevelser med
Gud og med hverandre som de tar med
seg resten av livet, og som kan være noe
å huske tilbake på med en tanke om at:
”der møtte jeg Gud” eller ”der brukt
Gud meg” som kan være veldig verdifullt
til senere.
Til slutt må det navnes at vi fikk et veldig
godt forhold til de som gikk i den lokale
kirken til vanlig. Vi møtte en fantastisk
tjenestevillig og inkluderende menighet
som virkelig brenner for at evangeliet om
Jesus skal nå flere, og som har et hjerte
for sitt eget lokalsamfunn. Måten de tok
oss imot og gjorde oss til en naturlig del
av deres hverdag og menighetsarbeid i en
uke var flott å oppleve. Den siste dagen
før vi dro var det mange som opplevde
det som trist å måtte forlate stedet og
menneskene vi hadde blitt kjent med.
Allikevel var vi takknemlig for det Gud
fikk gjøre gjennom oss, og det vi hadde
fått være med å oppleve. Ønsket om å
dra på misjonstur igjen var definitivt til
stede, og vi vil fortsette å velsigne og be
for menigheten i Aizpute fremover.
Bjørn Richard Pedersen
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MENIGHETEN VÅR

Merkedager i sommer

7. juni var det barnevelsignelse ute i
det fri i Lundedalen. Fra Venstre

16. august fikk 1. klassingene MannaBibelen. Fra venstre Hanna Flademoen
Gjermundsen, Mie Cecilie Reidarsen,
Tomine Amundsen og Ida Marie
Henriksen.

16. august døpte Johanne Vindenes og
Vilde Margrete Bakken seg i Tabernaklet.

SIDE 10

TORE BERG-HANSEN

MENIGHETEN VÅR

ER

EMM
HVERANDRES L

Rom. 12,5

Anker for livet!
Tekst/foto: Rolf Erik Janøy
Tore er født og oppvokst i Skien. Etter økonomi utdannelse begynte han på
kemnerkontoret i kommunen. - Men det var kun idrett som interesserte meg,
forteller han. Han gjorde det bra innen ulike grener, ikke minst i fotball. Han
var med i Storm og spilte kamper over hele landet i øverste divisjon, under deres
engelske trener. - Jeg så endel baksider av idrettsverden og en av dem er «selvfokus», så la det jeg deler her være til Guds ære, ber Berg-Hansen.
Tore er født og oppvokst i Skien. Etter økonomi utdannelse begynte
han på kemnerkontoret i kommunen. - Men det var kun idrett som
interesserte meg, forteller han.
Han gjorde det bra innen ulike grener, ikke minst i fotball. Han var
med i Storm og spilte kamper over hele landet i øverste divisjon,
under deres engelske trener. - Jeg så endel baksider av idrettsverden
og en av dem er «selv-fokus», så la det jeg deler her være til Guds ære,
ber Berg-Hansen.

forstander. Han hadde i forhold til Morgan liten fartstid som
forkynner, men hadde en sterk gave med å vise omsorg og vinne
mennesker for Gud. Ved et tilfelle sammenliknet vi veksten
i menigheten under de ulike forstandere i nyere tid, og det viste at
under Håkonsens tid kom det flest med. - Da min svigersønn i
1984 overtok et stort gårdsbruk i Kilebygda flyttet vi dit. Vi lånte
bedehuset, Håkonsen kom og holdt bibeltimer, som samlet alle de
kristne i bygda! Da Tore ble pensjonist flyttet de tilbake til Skien.

Da han møtte Tove, var hennes tilhørighet i Tabernaklet en fremmed verden for han.
Tidlig i ekteskapet ble hun alvorlig syk og ; - Jeg lovet Gud å bli en
kristen, om hun ble bra. Tove grep et ord Gud gav henne: «Snart skal
den som ligger i graven bli løst, han skal ikke dø» Es.5,14. og våre
bønner ble hørt!
En tid etter våget han seg på møte med Tove og fikk høre Morgan
Kornmos sterke forkynnelse. -Jeg fikk i sannhet erfare at «troen
kommer av forkynnelsen»! I kveldsmøtene var det ofte en sterk atmosfære, så jeg fikk frimodighet til å søke frem. Der kunne jeg, tross
min lille åndelig ballast, løfte hendene og prise Gud, sammen med
andre som søkte frelse, 30 år gammel. Under forbønnen fikk jeg
Matt.4,10: «Følg meg så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Det
ble mitt livsmotto!
Han innrømmer at han savner kveldsmøtene, med en mer friere
form, hvor møtefremmende også lettere kan kjenne seg inkludert.
På den tiden så noen det slik at en kristen ikke kunne drive aktiv
idrett, så jeg klargjorde mitt standpunkt til formannen i klubben,
som takket for innsatsen og sa: «Jeg misunner deg»!
Kornmo viste stor omsorg for mitt spede kristenliv, og lot meg snart
får tjene med mine administrative erfaringer på menighetskontoret.

-For noen år siden ble jeg meget syk, og trodde min siste tid var
kommet. Men Haldis Jansen kom og la hendene på meg, og hele
menigheten ba. Om natten grep Gud inn og fjerne alle smerter og
feber. Operasjonen som var planlagt ble avlyst og jeg gikk helbredet
på Tabernaklet og feiret 17. mai!
I 2010 ble jeg feil medisinert etter en stor hjerte operasjon i Oslo,
og jeg falt i koma. Men menigheten ba og jeg fikk 5 nye år, sier Tore
takknemlig. Nå er han nær 87 år. Ikke alltid opplever vi slike mirakler, men troen rokkes ikke av den grunn. Vi vet at alt er i Herrens
trygge hender, og hos han er forklaringen.

Han var da kemner i byen, så ble det mye kvelds- og sene natte
timer. Men Tove var tålmodig med meg, og utviste stor gjest
frihet ved å ta imot tilreisende forkynnere. Hun i dag er på
Bakkane omsorgsboliger, og er til velsignelse for andre der, men sine
forbønner og klippefaste tro.
Hvordan kombinerte du din tro, med kemner-yrket?
- Jeg fikk 50 år i Skien kommunes tjeneste og i mine tid som kemner
hadde jeg alltid en åpen bibel liggende på kontorpulten. Det var et
tegn på at jeg var der også for de som var i nød og vanskeligheter. Jeg
så det som min oppgave å hjelpe der det var mulig.
På menighetskontoret virket han både under Kornmo, Grans og
Håkonsens tid, foruten 5 år i eldsterådet.
- Jeg husker med takknemlighet tiden med Rolf Håkonsen som

Et annet takkeemne er at Lars Petter Frønes, et av hans barnebarn,
er ungdomspastor i Langesund kirke, under god innflytelse fra sokneprest Jan Terje Hanssen. De opplever at mange av konfirmantene
tar et personlige standpunkt.
- Og han «rapper», ler Tore begeistret. De har en rappegruppe på 5
som holder konserter rundt om i landet!
Hva engasjer deg som pensjonist?
- Jeg bruker min tid bevisst i forbønnstjenesten. Etter besøk i Israel,
brenner jeg for folket og landet. Der har Herren satt velsignelsen. Og
jeg er opptatt av at vi lever i endetiden. I en profetisk hilsen i IBRA
bladet stod det: «Du må fortelle mitt folk at jeg kommer meget
snart», og det sier jeg AMEN til, vi må bli mer bevisst på dette.
Hva er det beste med livet?
Å starte hver dag med tro og forventning på at Guds godhet og
nåde følger meg!
Jeg tenker også med glede på de mange ganger da ordet har blitt
levende gjennom forkynnelsen, og hjerte blir grepet og satt i brann.
Enten det nå var på sommerstevnene i Sarons Dal, som jeg alltid var,
eller i Tabernaklet.
Livet med Gud er et anker for livet, Herren er stabil om vår tilstanden er variable!
Det har jeg erfart fastslår Tore Berg-Hansen.
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ANNONSER

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

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
35 52 49 00

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

* Vi besørger
alt ved
og kremasjon
Rektor
Ørnsgt.
16 -begravelse
3717 Skien
* Vi kommer gjerne
i konferanse
BYRÅTJENESTER
I HELE
GRENLAND
Privattelefoner:

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

35 52 49 00

Himmelsk

LAPSKAUS

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

Egen parkeringsplass

Bok

&

Gave

Rådhusgt. 2 - 3724 Skien
Tlf. 35 5300 25
Internett: www.kristeligbokhandel.no

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

Leif Olav Olsen

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

BEGRAVELSESBYRÅ ANS

Skotfoss/Skien
Besøksadresse: Bøleveien 129 - 3713 Skien
Ordner alt ved dødsfall
Vi er her for Dere hele døgnet, hele året

VAKTTELEFON

Otto Halvorsen

Ledig plass
for annonsører

35 54 17 17

BYRÅET FOR HELE GRENLAND

MAT – JESUS – OMSORG
Tlf 40 40 18 22

Ledig plass
for annonsører

Vil du bli fadder for
et barn i Kisumu, Kenya?

OASEN KAFÉ

Ring Otto Halvorsen - Tlf. 40401822
www.prosjektgatebarn.no

Borgeåsen

Har du behov for å leie:

Åpent fra kl. 11–16
Lørdag kl. 11–15

- kontorlokaler - forretningslokaler
- industrilokaler
Ta kontakt med:

KONTORBYGG AS
Postboks 192, 3701 SKIEN
Telefon: 35 58 73 00
Telefax: 35 58 73 19
E-mail: kontbygg@online.no

Ledig plass
for annonsører

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

DU SOM KJENNER
Du som kjenner dagen
og pilfinkene her omkring
ripsene som ble særdeles mange og søte i år
klatrerosene som ennå blomstrer nå tett før september
og snart har nådd takhøyde
Du elsker skaperverket ditt
og det forstår jeg godt
jeg gjør det jeg også
Så langt det da går an for en av dine skapninger
med alle begrensninger
og skrøpeligheter innebygd.
Dikt: 		
Tegning:

Tor Bertel Løvgren
Ingvild Løvgren Deila

