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Luk 2: 13-14
Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag!»
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Blind
snillhet!
De siste dagene har kontinuerlige nyhetssendinger fortalt
om terrorhandlinger, både i Paris og andre steder. Grufulle fortellinger om mennesker som sitter rundt et hyggelig festbord,
for så plutselig å bli rammet av den groveste vold. Den som
tilfeldigvis var på feil sted til feil tidspunkt må lide, den blinde
volden rammer vilkårlig. Blind vold har sin motpol, den kan
kalles “blind snillhet”. Om ordet “snill” for noen har mistet sin
storhet, kan vi gjerne kalle det “blind kjærlighet”.

Redaktør: H. T. Gilbrant
Red.komité: Arild Reidarsen
Wenche Heiberg Ødegård

I et brev Anders Behring Breivik nylig har sendt til flere medier,
skriver han bl.a.: «Det er få ting i verden som er mer patetisk enn
Jesus-skikkelsen og hans budskap, og jeg har alltid foraktet den
svakheten og den internasjonalismen som kirken representerer».

Send e-post til: reidarsen@gmail.com
Foto: Wenche Heiberg Ødegård
e-post: who@telemarksadvokat.no

For min del vil jeg si at det er ingenting i verden som jeg
beundrer mer enn den Jesus som Det nye testamentet beskriver
for oss. Jesus er den fullkomne, uten svik, uten hat, uten vold,
uten hevntanker, alltid full av kjærlighet, omsorg og rettferdighet.

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
Nødhjelpskonto: 1503.68.94862

Den Gud vi tror på er den Gud som ikke bare er kjærlighetsfull,
men som er kjærlighet! Den Gud som vi følger er Ham som sa:
“Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt
mot dem som hater dere og be for dem som mishandler dere og
forfølger dere”. Det er han som sa til disiplene at de skulle vende
det andre kinnet til. Han sa også at alle som griper til sverd, skal
falle for sverd.

tabernaklet
og misjonen

Om terroristen kommer fra Norge eller Syria er visst ikke i seg selv
avgjørende. Uansett viser terroren seg med hat og drap i åpenbar
ondskap.

Misjonærene våre:
Tyskland: Lill og Even Walter Grüner
Miriam og Johnny Pettersen
Kenya: Aia og Vegard Tørre

Takk gode Gud for at det finnes en motpol til terror, hat og drap.
Det er “blind snillhet”. Den godhet som alltid er god. Den som
“rammer” alle. Det er slik Gud er, han er kjærlighet, og uansett
hva vi mennesker gjør forandrer det ikke noe med Guds natur.
Paulus sier det slik: “Er vi troløse, så er han trofast, for han kan
ikke fornekte seg selv”.

Nasjonale medarbeidere:
Egypt: Pauls’ministry v/ Rasha og John ned team
Jordan: Rhanda
Israel: Andy Ball
Hviterussland: Nina, Gennady, Pavel og Mikhail
Ukraina: Igor, Sergey og Vjarcheslav
Moldova: Alex
Kenya: Klinikk i slummen i Kisumu v/ Anne Stine
Bønneområder: Synja i Russland og Bangladesh
Vi er med på noe stort:
Be for misjonsarbeidet!

Det som “verden” ser på som svakt, patetisk og ynkelig, det
beskriver Paulus slik: “For ordet om korset er dårskap for dem
som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft”.
Og Paulus fortsetter: “ For jøder spør etter tegn, og grekere søker
visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus”. Vi verken vil
eller kan møte kravene om maktdemonstrasjoner eller høytravende filosofiske teorier. Ordet om korset og ordene fra korset
vil alltid bestå, og den kjærligheten favner alle. Størst av alt er
kjærligheten!
Helge Terje Gilbrant
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Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
Advent- og julemøter i Tabernaklet
Jubilanter:
90 år:
Inga Ødegaarden

15.02.16

80 år:
Aage Bjørn Skau
Ewy Skau

23.01.16
24.02.16

75 år:
Erling Bergfinn Døli

24.02.16

70 år:
Jan Irwin Bergersen
Helge Thorjussen
Gullaug Haugom
Eivind Øvrum
Jan Skyer
Ester Helgesen
Grete Laursen
(Ulefoss)
60 år:
Roar Holte
Laila Ester Jensen
Leif K. Loa
Bjørn Rønningen

05.01.16
09.01.16
14.01.16
26.01.16
30.01.16
06.03.16
30.03.16

10.01.16
02.02.16
04.03.16
23.03.16

Fødte:

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

Nye medlemmer:

29. november kl 11.00 Adventsmøte for alle med Carina Arca, MILK og barnehagen.
5. og 6. des. Besøk av gruppa «Seven»
Lørdag kl 14.00 Konsert på handelstorget.
Søndag kl 11.00 Gudstjeneste med musikalen «En stjerne er tent»
13. desember Kl 11.00 Storsøndag med Helge Terje Gilbrant og Arvid Pettersen.
Søndagsskole og julemiddag etter møtet.
20. desember Kl 17.00 Vi synger julen inn.
Helge Terje Gilbrant, Carina Arca, MILK m/flere, kafé.
24. desember Kl 15.30 Julegudstjeneste. Helge Terje Gilbrant og Carina Arca.
27. desember Kl 11.00Gudstjeneste. Helge Terje Gilbrant og Monica og Lennart
Karlsen. Nattverd og søndagsskole.

2016
10. januar
Kl 11.00 Storsøndag med Helge Terje Gilbrant og Arvid Pettersen.
31. januar
Vinteraktivitetsdag.
13. februar		Kl. 19.00 (lørdag) Konsert i Tabernaklet med Trygve Skau.

Nytt lås og alarmsystem i Tabernaklet
Fra januar 2016 fratrer vårt vaktmesterpar sin tjeneste
i Tabernaklet og flytter ut av vaktmesterboligen. Vi har derfor
ikke lenger noen som går en runde om kvelden for å sjekke
at dører er låst, vinduer er lukket osv. Det vil derfor være
enda viktigere for møteverter og ansvarlige personer for de
forskjellige aktivitetene å sørge for at bygget forlates låst
og lukket. Det vil gjøres endringer på låsene slik at det må
brukes en nøkkelbrikke for å komme inn i lokalet. Det blir
nå bare mulig å komme inn hoveddør og dør ved heisinngangen. De andre låsene blir
blindet. Det vil da kunne programmeres slik at dørene går automatisk i lås ved et gitt
tidspunkt. Alarmen vil også gå på og av automatisk ved gitte tidspunkt. Det vil ikke
gjøres forandringer på noen av de innvendige dørene, så din vanlige nøkkel må fremdeles
brukes for å komme videre inn i lokalet.
Planen er å få det nye systemet på plass fra nyttår. Flere detaljer om virkemåte for de nye
systemene kommer seinere.

Bjørn Stordalen
16.08.15
Linda Søvde
22.09.15
		

Avtale om henting av ny nøkkelbrikke og mer detaljer for bruk og virkemåte, fås
ved henvendelse til Vidar Tellefsen, gjerne på mail eller SMS.
Mail: vidar@tabernaklet.no
SMS: 90946727

Døde:

Esther Marita
Berntsen Lindberg
Edel Tellefsen
Hans Petter Kleivbo

05.09.15
25.10.15
06.11.15

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 !

Frist for innlevering av stoff til nr 1/2016 er 26. februar 2016
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BARN OG UNGE

Småtanker fra Barnepastorn
Julen er her! Vi gleder oss over å få feire at Jesus ble født inn i
verden. Guds frelsesplan for alle mennesker ble satt i gang. Ei
ung jente fra Nasaret fikk oppgaven å være Jesu mor og tok
oppdraget, selv om det må ha vært med livet som innsats!
Jeg blir imponert over hvor uredd hun virker og hvor trygg
hun er på Gud. Han har kontrollen over det hun sier Ja til.
Hun tar en stor sjanse, men er overbevist om at det hun gjør
er riktig.
Det er flott å se hvordan hun også tar en tur til Elisabeth, sin
slektning som også venter barn. Hun skal bli mor til Døperen
Johannes og er kommet godt opp i årene. Møtet mellom disse
to kan en lese om i Lukas evangelium kapittel 1. De oppmuntrer hverandre og inspirerer hverandre ved å minne hverandre
på Guds løfter og Guds ord. Elisabeth blir fylt av Den Hellige
Ånd i høy alder og priser Gud for det hun får være med på.
Julen er her! Vi feirer! Vi gleder oss over familien og gir hverandre gaver for å vise at vi tenker på hverandre. Vi deler tid,
måltider og setter av tid til å oppleve noe sammen, tradisjoner
skapes for å minnes sammen.
Jeg gleder meg over å få være del av en menighet som skaper
tradisjoner for å minnes, som gir tid og gaver,som deler mål
tider sammen. Vi samles de unge og de i høy alder og sammen
får vi prise Gud, oppmuntre og inspirere hverandre.
“Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at
Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve
ved ham.” 1. Johannes 4:9

Vil du bli med som medarbeider i barnearbeidet?
Vi trenger hele tiden ledere i barnearbeidet. Denne gangen
oppmuntrer vi deg som vil være med i trosopplæringen.
Søndagsskolen har mange unge ledere som er i full utvikling og
gjør en flott innsats. De gjør mange praktiske oppgaver, leker
og skaper et flott miljø i gruppa. Noen av de unge har også
tatt trosskritt og underviser på gruppene. MEN… Vi trenger
også deg som ikke er helt ungdom lenger, men som har åndelig utrustning til å lære og til å lede. Oppgaven er å holde selve
andakten og å være leder for barna i gruppa. Ta kontakt med
barna, bli kjent med dem og deres åndelige behov. Være med
og be for dem og følge dem opp over lengre tid. Vi trenger
ledere både til Popkorn (2 – 6 år), Nonstop (1-4 trinn) og
Grandiosa (5-8 trinn). Du som kjenner at dette er noe du kan
tenke deg å være med på, ta kontakt med barnepastor Carina
Arca for en samtale, og for å prøve deg på søndagsskolen.
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HalloVenn 2015
Lørdag 31. oktober arrangerte vi HalloVennParty i samarbeid med Baptistkirken.
Vi fikk flott oppslag i TA om arrangementet og mange interesserte tok kontakt for
å delta på vennefesten.
Arrangementet ble holdt både i våre lokaler og i Baptistkirken. Likevel ble det
et samarbeid og vi hadde kontakt med hverandre gjennom skype, og danset BlimEdansen sammen på begge stedene.
Vi hadde 21 aktiviteter for store og små barn, på hver aktivitet fikk de godteri og
dotter på aktivitetskortet som de kunne bytte inn i mer godteri!
Vennskapsbilder ble tatt og mange barn hadde tatt med venner, klassekamerater og
naboer, sammen gjorde de kvelden til en fantastisk fest!
I tillegg til barn kom mange foreldre som deltok og hygget seg i kafeen hvor det ble
servert pølser, kaker, brus og kaffe!
Vårt fokus på å være venner, gjøre godt mot hverandre og å løfte hverandre opp
oppleves som attraktivt til andre aktiviteter i byen denne kvelden. Vi er veldig glade
for å få være et positivt alternativ for barna i byen vår og gleder oss over at flere blir
med på denne store vennefesten.
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Høsten 2015 i TabbenUng

Det nærmer seg slutten på nok et innholdsrikt semester i ungdomsarbeidet i Tabernaklet. Denne høsten har virkelig gått
fort, og vi har gjort mye spennende sammen. Mange ungdommer har fått møte Gud, og jeg sitter igjen med stor takknemlighet til både Gud og mennesker for det vi får lov til å være med
på både i Tabernaklet og når vi er ute på tur. For å gi et lite
innblikk i det som skjer i ungdomsarbeidet har jeg skrevet litt
om noen av virkegrenene og arrangementene under.
TabbenUng-møtene
Hver fredag kommer ungdommene i Tabernaklet sammen
til møte. På disse møtene er det ungdommer i alle aldere, fra
13-ca. 80 år. Det skal nok allikevel sies at det store flertallet er
mellom 13 og 20 år. Her får ungdommene undervisning, de
får være med i lovsang, og det er kafé etter at møtet er ferdig.
Disse fredagskveldene er det mange ungdommer som er med å
bidrar til å legge til rette for at andre ungdommer skal få møte
Gud. Det er både praktisk, med teknikk, dørverter, kafégjeng,
talere, lovsangsteam osv. Denne høsten har det også vært spesielt tydelig for meg hvordan flere av de eldre ungdommene har
valgt å være forbilder for de yngre i det å følge Jesus. Det er
stort å se hvordan det å være sammen med brennende folk som
er litt eldre enn dem selv påvirker ungdommene til å ta gode
valg, og til å søke Gud med livene sine. Dette skjer gjennom
møtene, men også i bibelgrupper som ungdommene har startet
på eget initiativ for å kunne søke Gud sammen og dele hva de
opplever av seire og utfordringer i hverdagen.

TenTro
Hver høst får vi inn nye ungdommer som skal bruke et år
sammen til undervisning, å bygge vennskap og ha mye gøy
sammen. Denne høsten har 15 9. klassinger valgt å stå til
konfirmasjon i Tabernaklet. Dette er en flott gjeng med ungdommer hvor mange har menighetsbakgrunn, og andre ikke.
Disse ungdommene har blitt godt kjent gjennom å møtes hver
tirsdag til undervisning og aktiviteter, i tillegg til at vi har hatt
en overnatting og en tur til Tønsberg sammen med resten av
ungdomsmiljøet. Samlingen våre er preget av at ungdommene
selv er aktive med spørsmål og synspunkter, og at de ønsker
både å lære mer om Gud, og å kjenne ham bedre.
Årets TenTro-elever er: Maritinius Ziegler Olsen, Einar Viken,
Fillip Follegg, Vebjørn Steinde, Brian Vee-Haugen Sener,
Markus Hansen, Marcus Evjen, Mikael Johansen Mahlio,
Ronja Braathen, Eiril Sofienlund, Hanna Therkelsen, Amalie
Grinilia, Linda Maingi, Sara Lien og Simone Janøy.
In the Light
In the Light er lovsangsteamet i TabbenUng. Denne høsten har
jeg blitt veldig imponert over hvordan de på en så god måte
har vært med å lede i lovsang både på de fleste fredagene, men
også på en del søndager. Dette spesielt med tanke på at de har
lært opp en ny bassist og en gitarist denne høsten. Dette er noe
av ungdomsarbeidets glede og utfordring. Folk flytter, og nye
kommer til og tar ansvar. Da kreves det noen som ser, opp-
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muntrer og hjelper de nye som skal lære seg sanger og kanskje
er litt redd for å stå på scenen. Når de i tillegg leder en lovsang
på en så god måte som de gjør, er det virkelig noe å være takknemlig for og imponert over.
Arrangementer
Jeg kunne ha skrevet mange sider hvis jeg skulle brukt tid på
å gått inn på alle arrangementene vi har vært med på i høst.
Dette semesteret har det nesten blitt litt i overkant av det som
er positivt for å beholde den faste flyten i at det er ungdomsmøte hver fredag. Allikevel ser vi at det er mange som tar valg
og blir inspirert når vi er på leir eller konferanser, og derfor
ønsker vi at dette skal være en viktig del av det vi gjør som
ungdomsmiljø.
Denne høsten har vi vært på Tenleir på Fyresdal, der veldig
mange som går i TabbenUng var deltakere. I tillegg hadde vi
med mange ledere, musikere og to leirsjefer. Leiren var veldig
vellykket, med gode møter, mye moro og et flott vær på vårt
flotte leirsted.
Vi dro også i år til Tønsberg på festivalen Get Focused.
Her samles nesten 2500 ungdommer for å tilbe Jesus
sammen, spille volleyball, døgne, spise så mye man orker i matbuffeten og ellers ha en veldig fin helg sammen. Vi satte opp
bussen sammen med Gulset kirke og var ca. 50 ungdommer
totalt.
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I tillegg har vi i løpet av semesteret vært på besøk hos Arena,
arrangert stor konsert med Jesus loves Electro i fritidsparken
hvor det var 650 mennesker tilstede og vi planlegger nå på slutten av året en tur til Rakkestad og Sverige. Som dere skjønner
er det høy fart og mye bra som skjer.
Noen dager før jeg skriver dette opplevde jeg en situasjon
som fikk meg til å tenke. Etter møtet, ca. kl. 23:30 på en
fredagskveld skulle jeg vaske gulvet siden jeg hadde vaskegruppe
dagen etter. En av ungdommene skulle kjøre med meg hjem,
og jeg sa at han bare måtte vente litt slik at jeg fikk vasket
ferdig. Da sa han: ”jeg kan jo hjelpe deg å vaske gulvet.” På
vei hjem sa han: ”Jeg har aldri vært noe flink til å lese i bibelen, men nå har jeg begynt å lese romerbrevet, og det er jo så
relevant for livet jeg lever”.
Etter den kvelden tenkte jeg: Dette er en av de som var TenTroelever for tre år siden. Nå er han lovsangsleder, en av de som er
med å skaper et miljø for de som er noen år yngre enn seg, og
han har et bevisst forhold til Gud og bibelen. Slike opplevelser
gjør det utrolig meningsfullt og givende å være ungdomsleder
i Tabernaklet.
Til slutt: takk for all forbønn som gjøres både for ungdoms
arbeidet, TenTro og meg personlig. Det har en enorm
betydning og det er godt å vite at vi er mange som står sammen.
Bjørn Richard Pedersen
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Vekst ved Grenland kristne skole

Første skoledag møtte 55 elever opp i den pyntede gymsalen
i Gulsetveien 81. 17 av disse elevene var ekstra spente, og
jammen var foreldrene det også. Rektor tok imot hver enkelt
og ønsket velkommen til skolen vår. Fire av de nye hadde sin
første ordentlige skoledag. Ellers var det nye elever på alle trinn.
Etter bare to uker reiste hele gjengen på sammenristningstur
til Slettevannet. Først hadde ungdomsskolen et døgn der før
barnetrinnet stormet inn til lavvoer og kanoer. En slik tur gjør
at vi blir godt kjent, både små og store, og noen av oss gjør
noen ting for første gang i livet.
Ca halvparten av våre elever kommer fra Gulset-området.
Resten er fra andre kanter av byen og fra syv andre kommuner.
Noen av våre elever reiser i inntil en time for å komme til den
skolen foreldrene mener er best for dem. Det er også flott å
oppleve at fler og flere av våre elever kommer fra hjem uten
kristen bakgrunn. På skolen er Gud en naturlig del av hverdagen og vi ber hver dag Den hellige ånd fylle alle klasserom
og gi oss visdom og kjærlighet. Barnetrinnet er fortsatt størst

i antall elever. Hver gruppe er nå på mellom 8 og 14 elever.
Flotte klasser, samhold og god stemning i klasserommene.
Etter at alle elevene og lærerne fikk hver sin Ipad ved påsketider
har vi også hatt enda større variasjon i undervisningsmetodene.
Jeg er imponert over stor produksjon. Dette har vært skikkelig moro og gitt oss økt inspirasjon i læringsarbeidet. 6.-9.
trinn har også produsert sine egne reklamefilmer for skolen.
Vinnerbidragene fra konkurransen kan dere se på skolens nettside og Facebookside.
Talentiaden er et av høstens høydepunkt. Fantastisk å se
beskjedne elever blomstre med egne instrumenter i hendene,
med favorittsangen sin eller andre innslag. Ekstra applaus til
lærerbidraget ”Forelska i læreren”. Slike arrangement skaper
samhold og glede.
Med flere elever har vi også økt staben. Noen nye assistenter og
lærere er ansatt og vi har i år også et par ekstra medarbeidere
som jobber gratis hos oss fordi de gjerne vil være sammen med
oss. Ekstra velkommen er Anne Sofie Beylegaard som har fått
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jobb som kontorfullmektig og er sammen med oss tre dager
i uka. Det er en flott gjeng medarbeidere med inkluderende
holdning, stort hjerte for elever, hverandre og Gud.

opplevelse! Flott og grundig undervisning om hvorfor og hvordan vi driver kristne skoler, faglig innputt og aktuelle emner,
pluss mange kollegaer med sine erfaringer og gode idéer.

Skolen er med på prosjektet ”Ungdomsstrinn i utvikling” s
tøttet av Utdanningsdirektoratet. Her jobber vi med lesing i
alle fag på alle skolens 10 trinn. Vi har hjelp fra Høgskolen
i Telemark og driver et spennende utviklingsarbeid på egen
skole. Vi samarbeider også med Gulset nærmiljøsenter om
lyttevennprosjekt. Det betyr at vi i til sammen 15 uker i
skole
året har besøk av noen frivillige lese- og lytteglade
godt voksne som en skoletime i uka møter våre 2., 3. og 4.
klassinger for å lytte når de leser høyt, snakke om tekstene
og bli kjent over generasjonene. Vi vil gjerne ha flere lytte
venner, så ta gjerne kontakt om du har en ledig time onsdag
morgen.

De første fem førsteklassingene for høsten -16 er allerede
skrevet inn. Det er plass til flere. Ny søknadsfrist for 1.-10.
trinn er 1.mars. Etter den tid er det løpende inntak. Det blir ny
rekord i antall elever i 8.trinn til høsten, så vurderer du et bytte
ved overgangen til ungdomsskolen er det flott om du er med
på første opptak. Vi tar imot maks 15 på hvert trinn.

Midt i november deltok pedagogene våre på Kristent Pedagogisk Nettverks nasjonale lærerstevne sammen med 16 andre
friskoler med karismatisk bakgrunn. Det var en stor og god

Vi vil takke alle dere som ber for skolen! Takk også til alle
som heier på personale og elever! Vi har kommet for å bygge
karakter, utruste barn og tenåringer og sette spor i samfunnet.

I fjor viste vi julemusicalen ”Ære være Gud” i Pinsekirken
Tabernaklet. Gikk du glipp av det eller har lyst til å se den
nyeste utgaven, så er du varmt velkommen til forestilling i vår
gymsal torsdag 17. desember kl. 18. Hadde vært kjekt å møte
mange fra menigheten på skolen vår.

Undervisning
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“Selv i de beste familier…”
Snart er det julaften, og enda en gang blir vi
minnet om den store fortellingen, om barnet
i krybben, Josef og Maria, de vise menn og
gjeterne på Betlehemsmarken. Når Matteus
skriver sin fortelling begynner han med ættetavlen til det lille barnet, og da får vi se at selv
i “de beste familier” var det sannelig ikke alt
som var så mye å skryte av. Av alle navnene er
det særlig 4 damer som nok mange helst ville
forbigått i stillhet.
Jesu slektsregister begynner så bra, der nevnes
både Abraham, Isak og Jakob, bedre kan det jo
ikke være. Men så er det altså slik at blant de fine
navnene i ættetavlen til barnet i krybben, der
møter vi også Tamar, Rahab, Rut og Batseba.
Siden det snart er jul skal jeg spare oss for
detaljene, men litt bør vel skrives. Tamar var enke
og forkledde seg slik at hun lurte sin svigerfar til
å tro at hun var prostituert. Resultatet av den
“bragden” var at hun ble med barn og fikk
tvillinger.
Rahab, hun ikke bare lot som hun var prostituert,
hun var det. Likevel finner vi hennes navn i Jesu
slektstre, og det som fokuseres på er hennes tro og
villighet til å hjelpe.
Rut er heller ikke en person som mange av
datidens store mennesker gjerne ville ha i sitt
slektstre. Rut var en fattig utlending, EN hedningkvinne.
Batseba, hun blir i slektsregisteret omtalt som
Urias kone, og som bibelen forteller ble David far
til barnet hennes, og barnet fikk navnet Salomo.
Fortellingen om Batseba er en dramatisk fortelling med mange uavklarte sider. Om hun var et
offer for Davids overgrep, eller om hun var en
slu kvinne som lurte David opp i stry kommer

ikke så klart frem. Kanskje var det litt av begge
deler? Uansett så visste hun å manøvrere i opprørt
farvann og ble en av de mest innflytelsesrike
kvinnene i Det gamle testamentet. Mye mer kunne vært skrevet om disse fire, men det naturlige
spørsmål er jo hvorfor disse fire fikk navnet sitt
nedskrevet blant de få navnene som ble nevnt av
Jesu forfedre.
Når Matteus i sitt evangelium begynner med
opplistingen av disse navnene, så er det vel en
“hilsen” til de egenrettferdige og de som vil se
ned på mennesker. Her kommer fortellingen om
den fullkomne Jesus, sann Gud fra evighet av, og
hvordan han ble en av oss! Guds sønn, født av
jomfru Maria, men like fullt deler han vår hverdag og identifiseres med det som i menneskers
øyne kan være både lite og nedverdigende.
Navnene til de fire tydeliggjør også at vi har en
nådig Gud. En Gud som aldri har lett etter det
fullkomne, men mer etter de som strever og
har tungt å bære. Jesus sa jo selv at han ikke var
kommet for å søke og kalle rettferdige, men
syndere. Han sa også at det ikke er den friske som
trenger til lege, men de syke.
Noe av det Jesus ble anklaget for var at han var
“synderes venn”. Og det var han! Da de egenrettferdige hadde funnet en kvinne de kunne anklage
for ekteskapsbrudd, ville de ha Jesus til å fordømme henne. Men Jesus kom ikke for å fordømme,
han kom for å gjenopprette.
Julens budskap er gode nyheter for alle oss
mennesker. Vi trenger alle Guds tilgivelse og
daglig hans nåde over våre liv. Julens budskap er
at hos Jesus er det plass for oss alle, uansett fortid
og uansett hva andre måtte mene.
Helge Terje Gilbrant
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Inspirerende besøk fra Jordan
tusenvis av syriske flyktninger. Under besøket i Tabernaklet
ble det samlet inn mer enn 80.000,- kr som en ekstra gave til
arbeidet blant flyktningene.
Vi i Tabernaklet blir oppfordret til å være med å be for det
store arbeidet som “vår” menighet i Amman står i spissen
for. Det er ikke tvil om at situasjonen i Jordan har blitt mer
utfordrende og behovene mye større. Men samtidig som hverdagen kan være tung mottar vi rapporter om fremgang og stor
optimisme.

Tabernaklet har et sterkt fokus på Midtøsten og er glade
for å ha medarbeidere både i Israel, Jordan og Egypt. Vår
gode medarbeider i Jordan besøkte Tabernaklet søndag
27. september, og det ble et særdeles interessant besøk.
Vår samarbeidsmenighet i Amman gjør en enestående innsats
både ved å forkynne evangeliet og vise barmhjertighet ovenfor

Hundrevis av muslimer fyller hver uke kirkelokalet i Amman.
Der forkynnes det om Jesus, de som ønsker det for forbønn,
evangeliet blir gitt i både ord og gjerning.
Takk til den enkelte i menigheten vår for et sterkt misjons
engasjement. Det er våre faste “vanlige” misjonsoffer som gjør
at vi kan være med i et slikt viktig arbeid.
Helge Terje Gilbrant

Grenland kontaktsenter kjøper Sverresgt. 4
videre til Porsgrunn Evangeliesenter. Grenland kontaktsenter
har også stått for en betydelig oppussing av huset. Det er bl.a.
blitt satt i stand to kjøkken og tre bad i huset. Samlet er det
investert ca kr 300.000 i løpet av et par års tid. Alt dette pga
frivillige gaver til arbeidet, og inntekter fra bruktbutikkene.
Samt mange frivilliges innsats, både på inntaket, varmestua,
og bruktbutikkene. Flere av Tabernaklets medlemmer er også
med her.

I 2013 ble Grenland kontaktsenter startet med brukt
butikker i Skien og Porsgrunn, og varmestue og kafé i
Sverresgate 4 i Porsgrunn (bildet). I tillegg inneholder
huset lokaler for Porsgrunn Evangeliesenter, Inntaksavdelingen. Inntaket har 10 sengeplasser. Beboere som kommer
inn til avrusing, er vanligvis på inntaket 1-2 uker før de
sendes videre til et rehabiliteringssenter. Porsgrunn Evangeliesenter har nå vært drevet i vel 1 ½ år, og allerede kan det
rapporteres om store seire. Nesten 500 personer har vært innom inntaket, og ca 60 personer er blitt frelst der, siden oppstarten i 2013!
Det er Grenland kontaktsenter som har leid ”barmhjertig
hetens hus” i Sverresgate 4. Ca 2/3 av huset har vært leid

Det siste nå er at styret og årsmøtet i Grenland kontaktsenter
har besluttet å kjøpe Sverresgate 4, fra 1. januar 2016. Prisen
er 3,7 mill kr. Ved å kjøpe huset er man med og sikrer drift
av inntaket og den øvrige virksomheten for lang tid fremover.
Man har satset på å skaffe kr 700.000 i egenkapital i løpet av
et år. Alle som ønsker å bidra kan kontakte en av oss i styret:
Anton Kolle (kasserer), Gro Jøntvedt, Magne Hultgren og Ole
Holmen (styreleder).
Det er Guds hjerte å hjelpe de utslåtte. ”Det dere har gjort mot
en av mine minste, har dere gjort i mot meg”. Takk til alle dere
som på en eller annen måte har støtte arbeidet! PS: Vi tar også
gjerne i mot julegave til besøkende på varmestua og beboerne
på inntaket, eller litt julebakst hvis du har noe til overs. Ønsker
alle en velsignet god julehøytid!
Ole H.
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Møte med våre medarbeidere
i Ukraina og Hviterussland

Tirsdag den 15. september reiste jeg sammen med Liv-Ingrid og Paul Kolbjørnsrud, Pavel Novik og Bjørn Bjørnø til
Kiev i Ukraina. På flyplassen ble vi møtt av Anatoliy som
vi kjenner godt her i menigheten, og vi ble kjørt til Filadelfia hvor Olga ventet med deilig kveldsmat. Det var godt å
møte disse kjære vennene igjen og flere fra menigheten i Kiev.
Vi overnattet i det nye senteret som ligger bak kirken og som
ble innviet i mai, et flott bygg med kontorer, møtesal og leiligheter m.m.
Hensikten med turen var en konferanse mellom 23 pastorer fra
Hviterussland som blir støttet fra Norge og representanter fra
disse menighetene. Siden vi hadde noen dager før konferansen
fikk vi anledning til å høre en del om hva som har skjedd i
forbindelse med krigen i Øst-Ukraina og arbeidet som
Filadelfia, Kiev har stått i. Vi fikk høre om et stort hjelpe
arbeid. 5000 mennesker har vært innom Filadelfia for å få hjelp
med mat og klær og det de ellers trengte, og 50 familier har
bodd på senteret. Fortsatt så vi folk som kom innom for å få
klær og matpakker , mange har mistet alt de eide. Menigheten
har en mobil klinikk og frivillige leger og medarbeidere har
reist 7 turer til Øst for å behandle syke og gi gratis behandling
til alle.
Mange frivillige fra ulike evangeliske menigheter har jobbet
sammen og har sendt 76 trailere med mat og 5 trailerer med
byggematerialer. Når de kommer til et sted setter de først opp
et bønnetelt, og alle hjelpearbeiderne går ned orange vester
med påskrift om at bare Jesus kan gi fred. Det er opprettet
en stiftelse ” La oss hjelpe Ukraina. Det er fortsatt trefninger
og uro i krigsområdet, og de regner med at nye flyktninger vil
komme når vinteren nærmer seg. Vi møtte bl.a. Alexei som
fortalte grepet om alt de opplever, om mennesker i nød som

ber om forbønn. Han sa: vi er kaldt til å gå der det er smerte.
Detter arbeidet gjør de i stor risiko for egne liv. En av pastorene
vi har støttet i mange år, Vjarcheslav er nå kapellan ved fronten
og ber med soldater og hjelper sårede. Jeg fikk også møte de
to andre vi støtter gjennom Filadelfia, Kiev. Sergey er musikkpastor og Igor prøver å bygge en menighet utenfor Kiev. Han
og fire av barna sang nydelig på møtet i Filadelfia på søndag
formiddag hvor bla.a. Bjørn Bjørnø talte
Så til konferansen. Fredag dro vi til et sted utenfor Kiev hvor
vi møttes norske og hviterussere. Vi bodde på et internat og
fikk dele fellesskap med hverandre. Det var sterkt å møte de
vi støtter, jeg hadde møtt to av dem for 10 år siden, og det var
virkelig gjensyns glede. Jeg tror alle synes det var flott å møte
sine partnere og ha en samtale gjennom tolk, og jeg fikk snakke
med de fire vi støtter. Noen kunne litt engelsk og var ivrige
til å prate. Vi hadde møter sammen med lovsang på norsk og
hviterussisk samtidig. Flere fortalte fra situasjonen i Hvite
russland og fra arbeidet og utfordringene de står i. Bjørn Bjørnø
hadde en innslag om norsk kristenhet og misjon. Det var også et
foredrag om Hans Nilsen Hauge og hans betydning for Norge ved
Sigbjørn Ravnåsen. Det var bare veldig sterkt å være sammen
med disse vennene fra Hviterussland som lever under helt
andre kår når det gjelder frihet til å forkynne evangeliet.
Konferansen varte til søndag, og da var vi alle med på møte i
Filadelfia på formiddagsmøte. Jeg opplevde at alle som var med
følte seg beriket etter disse dagene!
Jeg skal hilse hjertelig til menigheten og takke for den månedlige økonomiske støtten, for julegaver og forbønn. De takker
Gud for oss!
Ingjerd Linde
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Rapport fra pastorene vi støtter
i Hviterussland

Nina er den første vi begynte å støtte. Hun arbeider blant barn
ut fra menigheten Grace i Minsk. Hun organiserer barneleirer,
julespill og er med i søndagsskolearbeidet. Nå jobber hun
sammen med andre for å lage et kristent barneblad. Hun har
oppsyn med 59 fadderbarn og deres familier som får støtte
fra Norge. Hun besøker hver familie og skriver rapporter til
alle fadderne, og har sett rike frukter i dette arbeidet ved at
familiene kommer til menigheten og blir frelst. Hun oppsøker
fattige familier og særlig de som har barn med funksjonshemninger og får dem inn i fadderordningen. På sommeren holder
menighetene i Hviterussland sommerbibelskole for barn, og
denne sommeren hadde de 36.000 barn på disse leirene. 500
team driver disse rundt i hele landet.
Nina er et fyrverkeri, driftig og levende, det var veldig herlig å
møte henne igjen. Hun sender hjertelige hilsner til menigheten
og takker for økonomisk støtte og særlig for julegavene som jeg
hadde med.
Gennadiy er pastor i en menighet i utkanten av Minsk. Han
og kona var tidligere ansatt i militæret, men da de ble frelst
sluttet de der . Han ble pastor i menigheten der han bor ganske
ikke lenge etterpå fordi pastoren flyttet til USA. I menigheten
er det bønnemøter hver dag, et møte u uka og to på søndag.
Flere har blitt frelst men ikke alle fortsetter i menigheten. Tre
stykker skal døpe seg. En som var alkoholiker og kriminell har
blitt frelst og er med på alle møtene. Han var kjent av alle på
stedet og nå kan de se at Gud har forvandlet han. Hver tirsdag
besøker menigheten en kreftavdeling ved sykehuset, flere har
blitt frelst og stort sett alle ønsker å høre evangeliet. Myndighetene kommer med lister over eldre og syke som trenger besøk
og som folk i menigheten tar kontakt med og hjelper. I 2014
ble det holdt bibelskole i menigheten. Ellers er det søndagsskole og mange behov hele tiden. Han ber for menigheten vår
og takker hjertelig for støtte og julegaver.

Mikhail, 48 år begynte som pastor i Ostrovets for snart 4 år
siden. Han har vært pastor i tre menigheter tidligere, til sammen
22 år. I denne byen bygges det nå et atomkraftverk og mange
flytter dit for å få jobb. Jeg forsto at han kom dit for å starte ny
menighet, og nå er det 7-8 unge familier med barn og to eldre
søstere som er med i menigheten. De hadde ikke noen steder
å ha møter, og kjøpte derfor et gammelt hus som er bygd
om til en enkel kirke. Det er møtesal i første etasje, og rom
for søndagsskole, kjøkken og spisesal i underetasjen. Kirken er
nesten ferdig nå. To ungdommer ble nylig døpt. Ellers reiser
han rundt og besøker menigheter i sistriktet. Menigheten der
arbeider også blant funksjonshemmede. Om sommeren har de
barneleir . Mikhail takker hjertelig for støtten og julegavene og
ber om forbønn for arbeidet som har vært ganske tungt hittil.
Pavel, 33 år, gift og har 3 barn er nå pastor i Druzhniy som
er en gammel menighet. 10 % av menigheten har flyttet til
utlandet og nå er det ca 95 medlemmer igjen. Pavel underviser
også på en bibelskole i Minsk og studerer til en doktorgrad i
teologi i Kiev. Menigheten har et stort arbeid med ungdomsmøter, husgrupper og sosialt arbeid. De besøker også byene
omkring og har dannet husgrupper som de håper vil bli nye
menigheter.Kommunen ber om hjelp til å besøke gamle, syke
og enslige uten familie med mat og annet. De deler ut mat
pakker, besøker sykehus og hjelpe fattige med medisiner . Hver
sommer har de leir for ungdommer og i sommer ble ni stykker
døpt. Ved siden av bygger de ny kirke som de har holdt på
med i flere år. De har leid lokale til møtene, men husleien ble så
dyr at de måtte ha møter i det halvferdige lokalet, noe som ikke
er lov. Nå er han bekymret for hvordan det blir til vinteren.
Jeg kunne nylig skrive å fortelle han at kr 34.00,- blir sendt
snart til kirkebygget. Pavel takker hjertelig for den økonomisk
støtten og håper at vårt samarbeid kan fortsette og utvikle seg.
Han ber om forbønn for seg selv og menigheten.
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Medical Camp i slummen i Kisumu
Av Anne-Stine Tveter Reidarsen
Atter en gang falt valget for ferie på
Kenya. Det ser liksom ikke ut til at
dragningen mot dette kontinentet avtar for oss to. Det er så mange grunner
til at dette reisemålet alltid går av med
seieren. Og dette ble reise nr. tre dette
året. To spennende uker i fødebyen
min Kisumu ventet oss. Vi var åpne for
diverse opp
gaver, og reiste for første
gang ned til vennene våre i Kisumu
uten et fastlagt program for oppholdet.
Vi overlot til dem å bestemme hva de
ville bruke oss til, vi var åpne for det
meste.
Det ble et spennende og variert program
de hadde planlagt for oss. Jeg skulle for
det meste oppholde meg i slummen
på helseklinikken og dets arbeid og på
skolen som ligger vegg i vegg med den.
Arild skulle tilbringe dagene med gateguttene, jobbe på kontoret med bla opplæring i fotografering, bildebehandling
og generell dataopplæring samt undervise på Jans Senior Academy.

Medical camp 2015 gikk av stabelen
5-8 oktober. Jeg var med på å forberede
kampanje med å telle piller, fylle
diverse medisiner på flasker og gjøre de
siste nødvendige innkjøp til en vellykket camp. Og ikke minst bli godt kjent
med den nye legen på klinikken. I løpet
av kampanjedagene hadde vi leid inn
3 ekstra helsepersonell samt meg som
skulle være håndlanger og sykepleier.
Vi behandlet ca 160 pasienter i løpet av
disse 3 dagene. Fra 4 uker gamle babyer
til pensjonister opp mot 90 år. Mange
forskjellige diagnoser ble stilt og oppgavene var svært varierte. Barnevaksi
nering, intravenøs behandling av lunge
betennelser og malaria, HIV testing,
utslett, urinveisinfeksjoner, med mer.
Kirurgiske inngrep i lyset av lommelykt
fra mobilen, og ultralyd av en gravid
dame toppet bla. Opplevelsene disse
dagene. Da stod hele staben rundt og så
på det lille underet på skjermen.
Det er så fint å se at de klarer seg med
få og rimelige midler. Kreativitet og løs-

ningsfokus løser mange utfordringer.
Og det beste er at personalet likevel sier
de har et flott helseklinikk som er godt
utstyrt. Vi har bla egen sterilisator som
gjør at vi slipper å handle inn dyrt engangsutstyr. Men kan bruke utstyr gang
på gang.
I løpet av oppholdet fikk vi på plass et
fødselssett som er nødvendig hvis vi
plutselig skulle få en uventet fødsel å
hanskes med. Og det er jo ikke umulig
nå som vi kan tilby svangerskapskontroll
med ultralyd.
På slumskolen ble jeg på sparket utfordret til å undervise om hygiene, smittefare, HIV og AIDS. Det er skremmende
å høre hvor mange fordommer og
uvitenhet det er blant ungdommene
rundt dette temaet. Og mine tanker og
påstander ble nok oppfattet som kontroversielle i sammenlikning med luokul
turen som råder i Kisumu. Ikke noe rart
at HIV / AIDS og ufrivillige graviditeter
dessverre er resultatet blant den oppvok-
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sende slekt i slummen… Informasjon,
undervisning og holdningsendring er virkelig nødvendig i bekjempelsen av dette
problemet. Statistisk ligger Kisumu øverst
på lista I Kenya hvor ca 20 % av befolkningen lever med diagnosen HIV / AIDS.
Et møte med DayAid care (AIDS gruppen) som vi samarbeider med fikk vi
også vært med på. Gruppen består av
ca 65 kvinner og menn som selv har
diagnosen HIV / AIDS. Vi deler ut kost
tilskudd til alle hver mnd og mat ukentlig til 5-6 sengeliggende medlemmer.
Flere av dem som var sengeliggende i
sommer og som fikk mat var nå på bena
igjen, så arbeidet nytter! Men dessverre er
det også flere som bukker under og dør
fra barneflokker. Mange besteforeldre får
nå en ny generasjon å oppdra, og det er
ingen lett oppgave. Da er det fint at vi i
Norge kan hjelpe de mest trengende med
fadderskap og subsidiert skolegang.
Arild fikk være med 10-12 gategutter i
bassenget og oppleve at dette var et kjær-

kommet pusterom fra det tøffe livet på
gata. De koste seg i det store bassenget
og hadde en fin formiddag. Nå er denne
aktiviteten sikret i fremtiden siden en
fast ”sponsor” vil betale for dette som
en månedlig aktivitet for guttene. Ellers
ble det brukt mye tid på opplæring av
administrasjonen i diverse dataprogram
og billedbehandling. Årets julebrevet ble
skrevet ferdig i løpet av oppholdet vårt.
Geografi og historietime om Norge ble
gitt til 2 av de videregående klassene.
Arild var også hovedtaler på et av søndagsmøtene vi deltok på.
Varierte oppgaver med forskjellige innfallsvinkler og utfordringer.
Sammen ble vi med på hjemmebesøk til
2 av gateguttene som nå går på senteret.
Vi reiste sammen med begge sosialarbeiderne våre (Sylvanus og Jared) og fikk
en dag ute på landsbygda som vi aldri
kommer til å glemme Det var hjertes
kjærende å se den nøden og fattigdommen som var årsak til at disse to guttene
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havnet på gaten. Denne problematikken er hva personalet på INTERFELK
jobber med til daglig, men selv besøkene
i disse to hjemmene berørte dem sterkt.
Vi fikk bekreftet hva guttene hadde fortalt var sant av deres tidligere rektorer,
inspektører og familie. Og ikke minst så
vi nøden, fattigdommen og manglende
kjærlighet med våre egne øyne. Disse
guttene MÅ vi bare hjelpe til å komme
bort fra gata og gi dem en plass på Jans
Academy!
I løpet av denne reisen fikk vi gått
dypere inn i arbeidet som personalet
ved INTERFELK og Prosjekt Gatebarn
jobber med. Vi sitter igjen med mange
nye erfaringer, problemløsninger og dyp
ere forståelse for arbeidet som vennene
våre i Kisumu står i til daglig .
”Ingen kan hjelpe alle, men alle kan
hjelpe noen.”
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Kvinnekonferanse i Tabernaklet
Så herlig! Endelig er det Tabernaklet sin tur!

Siden konferansen Just give me Jesus i 2007 som samlet 7000
kvinner i Oslo Spektrum med Med Billy Grahams datter, Ann
Graham Lots som hovedtaler, har en gjeng damer fra ulike
menigheter i Grenland og Telemark for øvrig, fortsatt å holde
sammen med et felles mål om å inspirere og utruste damer til
dypere liv i Gud, som igjen gir større frimodighet og styrke i
hverdagen. Det var Erna Ultvedt som tok initiativet til å samle
oss for å videreføre dette arbeidet. (Anne Lene Ziegler Olsen var
leder for arbeidsgruppen i Telemark som forberedte Konferansen
Just give me Jesus i Oslo i 2007. Dette arrangementet var ved Jesus
Kvinner, med Anne Christiansen i spissen.) I Telemark begynte
vi med årlige kvinnekonferanser. De to første var i Evangeliehuset, Porsgrunn. Siden har vi holdt til i Gulset kirke fram
til mars i vår. I starten var vi en uavhengig gruppe som bare
sprudlet av begeistring for å få lov til å være med å skape noe
som var til glede både for oss selv og andre. Etter hvert ble vi
utfordret til å lenke oss sammen med andre som jobbet for
samme sak, og er blitt en del av Kvinner i nettverk i Norge,
som ledes av Elin Fagerbakke, som for øvrig er pastor i Salem
misjonsmenighet i Kristiansand.

En kvinnekonferanse har gjerne høyere faktor med kreative
elementer enn det vi ser til vanlig, det være seg i møtene,
utsmykning, etc. Det er vel bare slik de fleste kvinner liker det.

Det er denne herlige dama, Elin Fagerbakke, som har takket
ja til å være hovedtaler på kvinnekonferansen i Tabernaklet i
2016. Tema i denne gang er: Løft ditt blikk. I tillegg til Elin får
vi høre Siw Hege Dahl fra Betania Stathelle. Litt artig at vi fikk
en fra vår egne rekker når det skal være i Tabernaklet.

Ungdommene våre skal ha et stort arrangement helgen føre.
Det er viktig at vi fordeler ressursene og server begge arrangementene på en god måte. Det vil være noen inspirasjonssamlinger i mindre format i forkant av konferansen. Følg med, så
får du med deg disse.

Vi er også heldige å få besøk av lovsangsteamet fra vår
søstermenighet Troens Liv Bibelsenter på Lyngbakken, med
Kathrine W. Sundstøl i spissen, som følger oss i alle møtene.
Vi har samarbeidet med dem tidligere.

Hold av 8.-9. April. Det er da det skjer!

På en kvinnekonferanse skal det være tilgang til samtale og
forbønn for de som ønsker det. Derfor er forbønnsteamet i
sving fra tidlig på høsten med forberedende øvelser i bønn for
konferansen. Uten den atmosfæren som Gudsnærværet bringer
med seg har vi lite å fare med. Husk derfor konferansen i dine
bønner, enten du er mann eller dame. Vil du være med som
forbeder, kan du melde deg til undertegnede. Vi trenger deg.
Konferanse i Tabernaklet har også noen fordringer på det praktiske plan til oss som holder til her til vanlig. Vi vil ha god
mat. Noen må servere den og vaske opp. Vi har allerede flere
som har skrevet seg på kakebakerliste. Møteverter må på plass.
Noen til å registrere deltagere. Noen til å dekorere. Holde
toaletter i orden, rydde, etterfylle diverse. Parkeringsvakter, og
leder for disse. Som dere skjønner mangler der ikke på opp
gaver. Så gi deg til kjenne hvis plikten, eller Gud kaller deg.

Mvh. Torild L. Janøy
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MENIGHETEN VÅR

ANNE OKETCH KRISTENSEN

ER

EMM
HVERANDRES L

Rom. 12,5

Jeg gikk til Gud med mine hvorfor
Tekst/foto Rolf-Erik Janøy
Anne Oketch Kristensen, er ikke ukjent med store prøvelser.
Hun har mistet to ektemenn under dramatiske omstendigheter, og en gutt som døde av sykdom. Likevel møter vi en
aktiv, smilende og livsglad Anne i det hjemmet som hun og
Jan Kristensen delte for bare få år siden. De nagende “hvorfor” som naturlig kan tynge enhver med en slik livsskjebne,
er i ferd med å byttes ut med meningsfull innsats for noen
hun har hatt som et kall siden ungdommen: Gi utdannelse til
fattige unge som hjelp til selvhjelp!
Anne vokste selv opp i dyp fattigdom på landsbygda utenfor
Kisumu, hvor hun nå leder arbeidet med Jans Academy, som
drives av organisasjonen INTERFELK. Det er to ting som har
betydd ALT i mitt liv, sier Anne. -At jeg ble en kristen, og at
jeg fikk en utdannelse!

egen og bekjentes hjelp, kom hun alltid tilbake med de nødvendige shilling og fikk fullføre grunn utdannelsen. Takket
være iver og evner, ble hun opptatt på en katolsk videregående
skole, og der ble hennes kall i livet klart; hun ville bli lærer!
- En kristen lever under Gud tilsyn, derfor ville jeg leve
meningsfylt og rett! På lærerskolen i Nairobi traff hun sin mann
Walter. Sammen dro de til Kisumu og arbeidet som lærere. De
fikk tre gutter og ei jente, før mannen dro til USA for å ta en
Master grad på et universitet der. Da han kom hjem startet
han INTERFELK, som var tenkt som et konsulentfirma for
forretningsmenn, og videre utdanning av blant annet pastorer.

Da Anne var seks år ble moren en kristen, gjennom møte med
norske pinsevenners arbeid i Thessalia, inspirert av det ble
Anne som bare en syvåring selv en helhjertet kristen. Når man
etter fjerde klasse måtte betale litt skolepenger, kunne hennes
foreldre ikke betale, og de tenkte nok at mer utdannelse
behøvdes ikke. Hun syntes fanget i livsvarig fattigdom.

Men dette arbeid tok snart en annen retning, for alt før de
selv fikk barn, så de nøden hos de foreldreløse guttene som
havnet på gata, og ga dem hjelp på ulike måter. Walter lærte
dem å fiske så de kunne få mat, og hjalp dem så godt som mulig. Han ville endog ta noen inn i huset, men Anne som da
var gravid med det femte barnet sa nei. Men sammen med en
frivillig medarbeider og litt støtte fra USA arbeidet Walter på
fritiden for å hjelpe gateguttene. Han fikk da kontakt med Jan
Kristensen, som var knyttet til misjonsstasjonen i Thessalia, og
hadde samme nød for guttene.

Men noen fra menigheten grep inn og fikk henne tilbake på
skole, men uten skolepenger ble hun ofte kastet ut, men ved

Så midt i livet rammer den store tragedien. På en biltur i 1994
kolliderer de front til front. Begge fikk store skader og Walter
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ble lagt inn på sykehus. Etter 10 dager ble Walter operert i
benet, og det ble en operasjon han ikke våknet fra. Han hadde
fått store indre skader som legene ikke hadde oppdaget og
derfor ikke behandlet.
Da falt det i Annes lodd å videreføre arbeidet. Mannens hjerte
sak ble nå hennes!
- Jeg hadde mange samtaler med Herren under den tiden,
medgir Anne. - Jeg sa meg villig til å jobbe for gateguttene,
men måtte ha Guds beskyttelse og forsørgelse. Etter mannens
plutselige bortgang, bare 37 år gammel, sto hun igjen med fem
barn etter nettopp å ha født sin yngste datter. I tillegg har hun
en gjeng med gategutter å forsørge. En tid etter, rammer tragedien igjen, da hennes syke sønn dør 9 år gammel.
Hun har nå to gutter, som er hennes nærmeste medarbeidere
i INTERFELK, og en datter som studerer farmasi i Australia,
og den yngste som nå har to år igjen på legestudiet på universitetet i Kisumu. Foruten lærerjobben som hun hadde i 15 år
i offentlig skole, måtte hun ta en ekstra jobb hvor hun skaffet
oppdrag til et trykkeri.
Da Jan Kristensen i 1995 begynte arbeid for gategutter i
Kisumu, fant han noen katolske nonner som gjorde det samme, og de hjalp hverandre i starten. Men da støtten fra Norge
øket startet han i 1998 oppbyggingen av Jans Academy som i
dag består av mange flotte bygninger, som bla. NORAD har

Julemesse
Også i år har julemesse-komiteen gjort en formidabel innsats
med å produsere og arrangere julemessa. Som vanlig gikk julemessa av stabelen siste helga i november. Vi får si som vi pleier:
Gikk du glipp av det i år, er det kun et år til neste sjanse!

hjulpet til med, flere grunnskoler, en videregående skole og en
lærerskole. I 2000 flyttet han til Kenya som en fulltids arbeider
for misjon og nødhjelp.
I 2001, startet han å jobbe for HIV/ AIDS positive som levet i
Kisumus største slum kalt Nyalenda, hvor han bygget skole og
en sykestue. og i 2002 giftet Jan og Anne seg,
-Vi har mye å takke vennene i Tabernaklet for, utbryter Anne.
De har vært sentrale i det som har skjedd her i Kisumu. Helge
Gundersen betalte den første tomta, Otto Halvorsen de første
klasserommene, Knut og Sissel Pedersen som lærte meg norsk,
Anne Stine Tveter Reidarsen innsats for sykestua her, også Jan
da, som ble støttet fra menigheten, og mange flere!
Så rammet tragedien igjen, med Jans bortgang. -Jeg spurte Gud
mange ganger, hvorfor? Dårlige mennesker kan ha et langt liv,
mens han som stod midt i et rikt arbeid blir tatt bort.
En stor hjelp var da jeg fikk en bok av Vidar sønn til Thor
Helge Ligård, med tittelen ”What To Do When Life Doen’t
Make Sense”, skrevet av Karen Jensen som mistet mann da de
stod i et rikt misjonsarbeid. Jeg fikk se at andre hadde erfart det
samme, og at Gud er der også når vi prøves hardt!
Selv det beste menneske som noen gang har vandret på vår
jord, Guds sønn Jesus, fikk bare leve vel 30 år! Det som teller er
hvordan vi lever de dager Gud gir oss, og overlate alle hvorfor
til Ham!

ANNONSER

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

Privattelefoner:

Jan Alfsen .......... 917 18 790
Tov Flatin........... 911 86 612 Frid Alfsen ......... 907 83 369

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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VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
Knut Aas ............ 906 70 726
35 R.
52Lassen
49 00... 952 24 077
Jon

Rektor Ørnsgt.
16 parkeringsplass
- 3717 Skien
Egen
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

* Vi besørger alt ved begravelse og kremasjon
* Vi kommer gjerneVAKTTELEFON
i konferanse

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

HELE DØGNET:

Knut
Aas49
............
35 52
00 906 70 726
Jan Alfsen .......... 917 18 790 Jon R. Lassen ... 952 24 077
Tov Flatin........... 911 86 612 Frid Alfsen ......... 907 83 369
Privattelefoner:

Egen parkeringsplass
* Vi besørger alt ved begravelse og kremasjon

Rektor
Ørnsgt.
16 i-konferanse
3717 Skien
* Vi kommer
gjerne
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

Privattelefoner:

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

35 52 49 00

Vil du bli fadder for
et barn i Kisumu, Kenya?
Ring Otto Halvorsen - Tlf. 40401822
www.prosjektgatebarn.no

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

Leif Olav Olsen

Privattelefoner:

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

Otto Halvorsen

Tlf 40 40 18 22

MAT – JESUS – OMSORG

OASEN KAFÉ
Borgeåsen
Åpent fra kl. 11–16
Lørdag kl. 11–15

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

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

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

SNØEN FALT
I KVELD
Tekst og illustrasjon:
Tor Bertel Løvgren

Snøen falt i kveld,
og barneøyne fulgte med
så tusen stjerner dale ned
og ble en vandrestjerne selv
for snøen kom i kveld.

Snøen falt i kveld,
og veiene ble hvite bånd
og jordene fikk brudeslør
og kirkespir ble alle fjell
for snøen falt i kveld.

Snøen falt i kveld,
og fred stod skrevet uten ord
en hilsen til en gammel jord
som strever med å bli seg selv
og snøen kom i kveld.

Snøen falt i kveld,
og asfalten var ikke grå
og bilene fikk kåper på
og seilte på den hvite elv
for snøen falt i kveld.

Snøen falt i kveld,
nå kan jeg gå å legge meg
og drømme om at hvit er jeg
om renhet og Guds gode fred
mens snøen daler ned.

