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Forord

Alle trær har røtter. Vi har en fortid som vi bør kjenne til og lære noe av.
Og alle har vi minner og funderinger som det kan være vel verdt å ta fram når
menigheten i Tabernaklet runder 100 år: – Hva har vi lært? – Hva ønsker vi å føre
videre? - Og hva bør vi endre på?
Da ”Menigheten i Totalen” (senere kalt ”Menigheten i Tabernaklet”), ble
grunnlagt i mai 1908, var dette den aller første ordnede pinse-menigheten i
Norge. Mye har hendt siden den gang og flere betydelige ”åndelige vårflommer”
(vekkelser) og gode vekstperioder har sørget for at det er en livskraftig 100-åring
som i 2008 feirer jubileum under navnet ”Pinsekirken Tabernaklet, Skien”.
Et fargerikt persongalleri av forkynnere, engasjerte idealister og misjonærer
har blitt sendt ut fra denne menigheten gjennom årene. De har bygd opp menigheter, vunnet mennesker for Guds rike og etablert ulike hjelpetiltak både hjemme
og ute, og de har fått sine navn skrevet i menighetshistorien.
Tre ganger tidligere - i 1958, 1968 og i 1983 - er det utgitt jubileumsskrifter
redigert av menighetens mangeårige sekretær, Rolf Thorsen. I denne jubileumsboken finner du mye av dette stoffet samlet, i tillegg til ulike glimt og episoder fra
det pulserende menighetslivet slik det har utfoldet seg.
Gjennom et rikholdig bildegalleri, møte med mennesker, dikt og refleksjoner,
ønsker jeg å speile noe av det mangfoldige livet som fins i Tabernaklet. Ikke
bare ”Hallelujarop, livlige bønnemøter og tungetale”, men også et blomstrende
familiearbeid, sosiale fellesskap, sang- og musikkliv, omsorgsarbeid og en internasjonal satsing der mennesker tilbys et fellesskap gjennom troen på Jesus
Kristus. Jeg har heller ikke unnlatt å ta med noen av brytningene underveis som
av og til førte til knoppskytinger og splittende utskudd.
Så mange hadde fortjent å bli nevnt. En menighet er ingen enmannstjeneste, men et enestående fellesprosjekt av ildsjeler som gir av sin tid og sine
krefter. I tillegg til forstandere og ledere, har jeg gjort et lite utvalg blant fotfolket
som er med på å gi ansikt og farge til menighetens historiefortelling. Samtidig
har jeg forsøkt å ta med så mange bilder som mulig for å speile noe av Tabernaklets liv og virke i nyere tid.
Takk til alle dere som har stilt opp med bilder, informasjon, viktige tilbakemeldinger og nyttige råd!
I takknemlighet har jeg formet denne boken om min barndoms menighet og
oppvekstmiljø, der jeg har hatt så mange rike opplevelser. Og hvor jeg har møtt
så mange flotte kristne brødre og søstre som har gitt av seg selv, løftet oss med
sine bønner, ofret av sine midler og stått med i ”gode og onde dager”.
Og når alt er talt opp, skrevet ned og nevnt, gjenstår det bare å si:
- Gud skal ha all ære for sitt verk!
Jostein Janøy, Skien 2008

De første årene (1905–1916)

Da pinseilden ble tent!
”Og da pinsfestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.
Da kom det med ett en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram, og
fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger likesom av ild, som delte seg
og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd og de
begynte å tale i tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.”
Apg. 2, 1-4

En åndelig vårløsning var allerede i emning omkring sekelskiftet 1900. Den
offentlige religionsutøvelse gjennom statskirkens embetsmenn var i ferd med å
miste sitt sterke grep og Skien hadde gjennomgått flere epokegjørende besøk
av åndelig fornyelse og vekkelser. Hans Nielsen Hauge hadde satt sine dype
spor i distriktet den gang han besøkte sine venner på Bøle og fant seg en hustru
fra Gjerpen.
Senere ble Skien hjemsøkt av en betydelig vekkelse på Henrik Ibsens tid der
presten Gustav Adolf Lammers var et mektig redskap. Og ut av denne bevegelsen oppstod landets første bedehus og dissentermenighet i 1856 i Skien senere kjent som Det Norske Misjonsforbund. Og rundt omkring i Telemark
gikk det også gjetord om ulike vekkelser bl.a. gjennom
Vegårdsheiingene og evangelisten Fredrik Franson.
I året 1907 feide en gjennomtrengende vekkelse, med
et felleskristent preg, over hele Skiens-distriktet. Samtidig
kom ”pinsevekkelsen” til Norge gjennom pastor Thomas
Ball Barratt, som hadde vært i USA og blitt døpt i Den
Hellige Ånd den 15. oktober 1906. Men da var den åndelige bevegelsen allerede et faktum i Skien. Bl.a. hadde
pastorfrue Ida Seehuus allerede blitt døpt i Den Hellige
Ånd og talt i tunger i 1905, og lengselen etter mer av Guds
kraft og ledelse var blitt vekket hos mange.

T. B. Barratt ble Nordens pinseapostel.
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’’Herre, send vekkelse!’’
Helt siden presten Lammers tid var Skien og Skiensfjorden blitt et vekkelsessentrum som fikk stor betydning for distriktene omkring. Og det oppsto en
sterk bønnetrang der lengselen etter en ny opplevelse av Guds kraft ble fremtredende. Og bønnen som mange ba på denne tiden, var enkel og konkret:
”Herre, send vekkelse og begynn med meg!”
Og målet var å kunne oppleve Kristuslivet i sterkere grad og vinne sine
medmennesker for Gud. Bønnemøtene ble ”ikke lenger en oppvisning i vakre
oratoriske bønneformer eller foredrag for Gud. Nei, nå var nøden kommet i hjertet
etter opplevelsen av Jesu løfte til sine ifølge Apostlenes gjerninger 1:8” skriver evangelist Carl Falk i sine memoarer ”Minner fra vekkelsen i Skiensfjorden 19071908”.
”Det som særpreget vekkelsen i Skien, var dens sterke evangeliske makt. På
hvert eneste møte ble sjeler frelst, ikke en og annen, men skarer. Menn og kvinner
fra alle samfunnslag ble frelst og gjenreist til et helt nytt liv. Så grundig forvandlet
at de selv sto undrende over dette mektige verk som var skjedd i dem.”
Selv protesterer Carl Falk kraftig mot tankene om at han og kollega
Bakke hadde kommet til Porsgrunn og Skien med ”vekkelsen i kofferten”.
”Nei, vi fikk stå og se Herrens Ånds utgytelse i sin velde over folket.”

Åndsdåps-vekkelsen
1905 ble et viktig år. Unionsoppløsningen var et faktum og det ble oppblomstringstider på mange felt der en rekke nye bevegelser så dagens
lys, bl.a. avholdsbevegelsene, speiderbevegelsen, og Frelsesarmeen med
flere.
Fra England var det kommet
mange rapporter om en kraftig vekkelse i Wales der mer enn 1 million
mennesker hadde omvendt seg. Åndsutgytelse og opplevelsen av Åndens
dåp sto sentralt i denne vekkelsen,
selv om tungetalen ikke var særlig
framtredende. Flere fikk tak i doktor
Torreys bok om ”Åndens dåp” som
ble utgitt i 1895. Og dette skapte
naturlig nok en sterk forventning og
lengsel hos de troende i Skien om
vekkelse. - Kanskje vi burde reise over
til Wales og oppleve vekkelsen og få en
større velsignelse av Gud! foreslo baptistpastor Carl Magnus Seehuus til
sin hustru, Ida. Men da fikk han klart
svar: - Nei, det behøver du ikke, for Gud
er den samme her i landet. Du kan få
velsignelsen her i Skien! Pastor Seehuus
Ida og C. M. Seehuus med barna Esther Karoline Elisabeth
og Ida.
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kjente seg noe beskjemmet og svarte: - Du har rett, Ida! Vi får fortsette med
bønnemøtene hver mandag sammen med byens predikanter og deres hustruer!
Og slik ble det. Hver mandag samlet de seg til felles bønn på dagtid:
”Gud, send vekkelse!” og så samtalte de. Og senere samme kveld, ble det
holdt vekkelsesmøte i menigheten der de var samlet. Møtene gikk på omgang
og ganske snart begynte ting å skje. Først som en sterk lengsel og en bevisstgjørende oppvåkning. Etter hvert økte det i styrke og nye mennesker søkte til
møtene. Og en åndelig vårflom var et faktum!

Sommeren 1906
Baptistmenigheten i gamle Baptistkapellet på hjørnet av Hesselbergate og
Haugesgate (Nå: Fabrikklokalene til ”A. C. Bergersen & Sønner), ble i særlig
grad berørt av denne vekkelsen. Og pastorparet Ida og Carl Magnus Seehuus
sto sammen i den åndelige fornyelsen og vekkelsen, som kom til å sette kraftige spor etter seg. Søkningen var så stor at det ikke var plass til alle som
ville inn. Folk vitnet frimodig om sine opplevelser med Gud og det var stor
gjennom-slagskraft og overbevisning over forkynnelsen av Guds ord.
Man ble grepet av en helt spesiell og uforklarlig atmosfære bare en kom
inn i lokalet. Noen begynte å gråte. Andre priste Gud. Og de som kom kritiske
og likegyldige på møtene, kunne gå hjem med en lengsel etter neste møte.

Det startet her, i det gamle baptistkapellet, som nå rommer Bergersens veskefabrikk.
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Pastor Seehuus hadde god hjelp av sin nyåndsdøpt hustru, Ida Seehuus.
Hun var ikke helt klar over hva det var hun hadde opplevd, men når hun ba i
enerom, kom det ord over hennes lepper som hun ikke forsto. Men at det var
et Åndens språk, var hun klar over. Åndsopplevelsen ble til stor velsignelse
og Ida Seehuus kjente seg salig og lykkelig når Guds kraft kom over henne.
Hun deltok i møtene med stor iver og ga god hjelp til de som søkte forbønn.
Sommeren 1906 gikk vekkelsen fram med stor kraft. Hver søndag ble
det holdt tre møter i Baptistkapellet og selv sommervarmen kunne ikke holde
folk borte fra møtene. Og da høsten kom, var mellom 200–300 mennesker
vunnet for Gud, særlig store barn og ungdom. I tillegg fikk mange opplevd en
åndelig fornyelse i sitt kristenliv.

Tungetalerne kommer til byen
I 1906 kom det en rekke rapporter om et mektig Åndens vær som gikk over
Los Angeles og som var i ferd med å gripe om seg. Og da pastor T. B. Barratt
kom tilbake til Kristiania like før jul, brøt det ut en eksplosiv vekkelse med
tungetale og tydning. Det førte til en stor forventing blant mange troende –
også i vårt distrikt.
Mange dro til Kristiania for å høre Barratt og tungetalerne. Gårdbruker
Kristian Holte fra Siljan (far til baptistmisjonær Johannes Holte) var en av dem
som dro til hovedstaden for å oppleve dette, og kom nyåndsdøpt og oppildnet
tilbake til Skien med fersk rapport til familien Seehuus. Besøket ble avsluttet
med en bønnestund der Ida talte kraftig i tunger.
”Nyhetene om Barratts opplevelser spredte seg over hele Norge. En kvinne som sto
i Frelsesarmeen i Skien, reiste inn til Oslo for å høre Barratt. Hun reiste tilbake til
Skien som tungetaler. Nyheten nådde hjembyen før hun kom hjem med toget, og da
toget ankom Skien N, var hele perrongen full av folk som skulle se denne kvinnen
som hadde fått tungetalen. Pressen var også til stede for å berette om denne underlige kvinnen. Hun var så fylt av Den Hellige Ånd at hun priste Gud med oppløftede hender og talte i tunger. Det ble tillyst møter i Skien i baptistkapellet. Her samlet
folkemassene seg for å høre om det som hadde skjedd. Og en mann fra Frelsesarmeen gikk for å høre, men det var så fullt i det lille lokalet, at han måtte trenge
seg frem til døråpningen. Under møtet kom Guds kraft over ham, og han falt over
ende og brøt ut i lovprisning i løste tunger. Han mistet uniformen på utsiden, men
fikk en ny kledning på innsiden. Han ble en av forkjemperne i Tabernaklet,”
forteller Åge Samuelsen i sin bok ”Levende kristendom”.

Mektige alliansemøter i Skien
I 1907 holdt evangelistene Carl Falck og B. Bakke møter i Wergelandslokalet i
Skien. Baptistmenigheten, med Seehuus i spissen, ble enige med Falck og
Bakke om å arrangere en serie med fellesmøter, der man vekslet mellom
Wergelandslokalet og Baptistkapellet i Hauges gate.
Og igjen strømmet folk til møtene og man merket en sterk forventning til
at noe kom til å skje. Og gjennombruddet kom under et torsdagsmøte i
Wergelandslokalet. En sterk ånd grep tak i forsamlingen og ”folk kastet seg ned
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på kne og ropte til Gud,” forteller Carl Falck i sine memoarer. Åtte mennesker
søkte frelse og mange ble fornyet. Og vekkelsen spredte seg raskt utover byens
grenser og til mange menigheter. Misjonskirken Betania var også blant dem
som fikk oppleve rike fornyelsestider.
Tilstrømningen til fellesmøtene i Wergelandslokalet og Baptistkapellet ble
etter hvert så stor, at man måtte leie Metodistkirken. Men også dette lokalet
ble for lite for vekkelsen var blitt til en åndelig vårflom som bredte seg over hele
byen og distriktet.
Den 22. februar 1907 rapporterte avisen ”Varden” at tilstrømningen til
Metodistkirken, Betania og Frikirken dagen før var større enn noen gang.
”Dørene ble åpnet ved 19-tiden og i en håndvending var lokalene, galleriene
og gangene helt overfylte. Ja, fra Handelstorvet og opp til Metodistkirken bølget det
hele kvelden lange rekker av folk som ventet på å slippe inn. Når noen taler eller
synger i tunger, er det gravstilt og det ser ut som om de fleste er, om enn forundret,
også betatt. Når fru Seehuus står opp og taler eller synger, henger alles øyne ved
hennes lepper. Hun betraktes nesten som en helgen. Hun har også en behagelig
stemme, og over hele hennes vesen hviler en inderlighet og overbevisning som virker.”
Lengselen blant folk var så stor at de ikke brydde seg så mye om det var lang
vei til møtene. Det hendte en gang at noen rodde helt fra Ulefoss til Løveid
sluser, tok landeveien fatt fra Skotfoss og rakk så vidt fram til friluftsmøtet på
ettermiddagen. Siden var de med på søndag kveldsmøte i Metodistkirken der
pastor T. B. Barratt var hovedtaler.
Mye av det åndelige byggverk som la grunnlaget for menigheten Tabernaklet, skjedde i Wergelandslokalet, som lå nederst i Kongensbakken. Her
fant den store vekkelsen ved Blom-Bakke sted og her hadde man også en
rekke møter noen måneder i 1916 i forkant av overflyttingen til Tabernaklet i
Cappelensgate.
Da søkningen avtok etter en tid, ble møtene igjen flyttet tilbake til Baptistkapellet, men det forhindret ikke at vekkelsen bare fortsatte. På et møte i
Skotfoss ble B. Bakke syk og måtte reise hjem, men Carl Falck fortsatte å
preke sammen med C. M. Seehuus.
Og vekkelsen bredte seg som ringer i vannet. I hele Telemark hadde pinsevekkelsen stor framgang og det var nettopp her den fikk sitt aller sterkeste
nedslagsfelt i Norge. Bare i Vest-Telemark hadde man etter noen år omkring
40 lokaler og bedehus som var samlingssted for pinsevennene. Og menigheten i Lårdal ble ”Europas største pinsemenighet” (i forhold til folketallet!).
I 1937 var det registrert 2170 pinsevenner i Telemark.

Seiers-påsken 1907
Av de mange ting som hendte i ”Pinseåret 1907”, er det grunn til å nevne et
spesielt ettermiddagsmøte som fant sted i Festiviteten på langfredagen. For da
Ida og C. M. Seehuus ankom teateret sammen med Falck, var det ikke mulig å
komme inn fordi det sto folk overalt og langt ned i trappene. Den eneste veien
inn, gikk via en baktrapp som førte rett inn på scenen. Da sceneteppet ble dratt
til side og Seehuus med følge kom til syne, brøt det ut en ”alminnelig latter i
teatersalen så snart forsamlingen fikk se de tre på et sådant sted.”
Møtet gikk sin gang med sang og vitnesbyrd, og en mektig atmosfære var
over forsamlingen. Pastor Seehuus merket en sterk lengsel under forkynnel-
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sen og da ettermøtet kom i gang, strømmet folk fram til forbønn. Man måtte
ta scenen i bruk som bønneplass for de frelsessøkende og folk sto tett i tett.
Da disse gikk ned av scenen etter endt forbønn, fylte man scenen for annen
gang med mennesker som var kommet i nød for sin sjel og mange ble også
åndsdøpt. Først da det nærmet seg midnatt, ble samlingen avsluttet. Det
hadde da vart i over 6 timer og det ble beskrevet som ”en stor dag i Herrens
vingård.”

’’Apostlenes gjerninger’’ på ny!
Carl Falck skriver i boken ”Minner fra vekkelsen i Skiensfjorden”: ”For oss som
fikk den nåde å stå midt oppe i dette store verk, står det igjen minner og erfaringer
som aldri forsvinner. Det var en bokstavelig gjentagelse av Apostlenes gjerninger vi
så og erfarte på flere områder. For oss ble den Hellige Ånd ikke en teori eller læresetning lenger, men en levende dyrebar virkelighet.Vi så og følte Hans hellige nærhet,
og vi måtte se de samme tegn på Hans nærhet som i menighetens første dager: 1.
Mengden strømmet sammen og ble forvirret. 2. Det haglet med spott omkring underet.
3. Det ble en hittil uant kraft og frimodighet til å bære fram evangeliet for folket 4.
De overnaturlige nådegaver lød klarere utover de undrende folkeskarer 5. Sjeler kom
i nød over sin synd og ropte: Hva skal vi gjøre?”
En tid etter påske, dro Carl Falck til Kongsberg for å virke der. Men
vekkelsen fortsatte likevel med stor kraft utover hele sommeren.
Denne sommeren ble det også arrangert en tur til Jomfruland med
båtene ”Bandak” og ”Vøringen”, som ble et uforglemmelig minne for mange.
På Jomfruland samlet det seg flere hundre mennesker der mange kom fra
distriktene omkring Kragerø og Risør.

Brytningstider
Men om 1907 ble et ”Pinsens år” med stor tilstrømning til møtene, åndelig
fornyelse og mange omvendelser, så var det også mye motstand og hindringer
som fulgte i vekkelsens kjølevann. C. M. Seehuus skriver bl.a.: ” 1907 ble det
beste året for baptistmenigheten hva forøkelse av medlemstallet angår. Men det var
vanskelig å virke fritt, da flere av de ledende brødre satte seg imot og mente at nådegavene kun var for apostlenes tid og derfor ikke nødvendig nå. Det hele var etter deres
mening ”en religiøs epidemi” som hadde trengt seg inn over menighetene. På grunn
av disse vanskelighetene gjaldt det å være stille og unngå strid, da Ånden derved ble
bedrøvet, og da ingen av dem som var helt med i bevegelsen ville bedrøve Guds Ånd,
forsøkte de å være på vakt, men det var meget vanskelig og ofte kunne det falle ord
som ikke alltid vitnet om den sindighet og ro som var så ønskelig. Det var selvfølgelig feil på begge sider, for begge parter var nidkjære for Gud, men ikke alltid med
kunnskap.”
Disse indre brytningene som her er nevnt, ble etter hvert en stor belastning
for pastor Seehuus som tappet han for krefter, og lengselen etter å ”få virke
fritt” bare økte. Utover høsten 1907 kom pastor Seehuus til en avklaring i
forhold til videre veivalg, som førte til at han sluttet som forstander for Skien
baptistmenighet i januar 1908.
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Nye utfordringer
C. M. Seehuus og hustru virket nå som frie predikanter på Stathelle, hvor
de begge var godt kjent fra før. Men stadig kom det anmodninger fra vennene
i Skien om å komme tilbake og ”begynne en ny virksomhet for å samle de nyfrelste
og de som ikke kunne føle seg helt hjemme i den gamle menighet.”
Dette førte til at det 20. mars 1908 ble holdt et møte hjemme hos Seehuus
”for å overveie hva der kunne gjøres med hensyn til det forhold som var oppstått i
menigheten i kapellet (Baptistmenigheten) ved broder Seehuus sin fratredelse som
forstander.”
På dette møtet deltok John Jensen, H. C. Amundsen, E. Terjesen, P. Simonsen, Nils Evensen og C. M. Seehuus. Etter å ha drøftet saken, ble de enige om
å holde en foreløpig virksomhet i ”Totalen” (Senere ”Folkets hus”) og se det
hele litt an. Lokalet skulle leies for en måned av gangen. Det ble holdt møter
hver søndag kl. 10.30 og kl. 18.00, samt onsdagsmøte kl. 20.00.
Oppslutningen på formiddagen den 22. mars var heller beskjeden. 20 venner
møtte fram, men på kvelden var det fullt hus. Flere av vennene hadde bedt til
Gud om et synlig bevis på at han stadfestet det skritt de hadde tatt. De hadde
bedt om å få se frelsessøkende allerede første dag. Dette gikk i oppfyllelse da
fire søkte frelse denne dagen, og det var mange som kom fram til forbønn.
Og den 24. april ble det holdt et nytt møte hjemme hos C. M. Seehuus for
å overveie om man skulle ordne egen menighet. Til dette møtet hadde også
søstrene fått adgang. Det ble enstemmig vedtatt ”å ordne seg som menighet på
skriftens grunn med omvendelse, tro og dåp som betingelse for medlemskap, ifølge
Apostlenes Gjerninger 2, 37-47.” Det ble også vedtatt at Seehuus skulle holde
”et foredrag om menigheten i det nye testamentets lys søndag aften den 3. mai med
tanke på å organisere seg samme måned.”

Møtestedet Totalen (1908–1912)
Da pinsemenigheten Tabernaklet ble grunnlagt, var man avhengige av å leie et
fast møtested. Man valgte ”Totalen” som var et losjelokale som lå like ovenfor
Skien G. Og det var her menighetens pionértid fant sted gjennom en periode
på fire år. Men savnet av et eget menighetshus var stort.
Totalen hadde et forholdsvis romslig lokale hvor det var
høyt under taket og hvor det fantes ekstra plass på galleriet.
Dessuten hadde man et eget bønnerom i annen etasje som
de gjerne omtalte som ”Øvresalen”.
Da Totalen skulle selges, fikk menigheten tilbud om å
kjøpe huset for 10.000 kr., men vennene syntes det var alt
for mye, så lokalet ble solgt til andre og fikk navnet ”Folkets
hus”. Noen år senere ble huset revet for å gi plass for den
nye utfartsveien fra Skien - sentrum øst.
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En pinsehistorisk milepæl i Skien
Mandag den 18. mai 1908 vare en beskjeden flokk på 20 individer samlet i
”Totalen” til menighetsmøte for å skrive nordisk og europeisk pinsehistorie.
Da grunnla de Norges og Nordens (Og Europas?) aller første ordnede
pinsemenighet under navnet ”Menigheten i Totalen” (Senere: Menigheten i
Tabernaklet).
Pastor Carl Magnus Seehuus ble enstemmig valgt til forstander, Gurine
Olsen til menighetskasserer og Nils Sørensen til sekretær. Og i referatet heter
det videre: ”Med hensyn til valg av eldste og tjenere enedes man om å utsette disse
valg i håp om at nådegavene ville komme klarere fram i menigheten…”
Disse tyve ”pinsevennene” i Totalen skjønte nok ikke hvilken kirkeshistorisk
begivenhet de hadde vært sammen om denne vakre maikvelden i 1908.
For ”Pinsebevegelsen” var bare i sin begynnelse. Og som et nytt frikirkesamfunn var det fortsatt ganske ustrukturert og uferdig både teologisk og
organisatorisk.
Pastor T. B. Barratt var ennå ikke helt på linje med Seehuus verken i sitt
dåpssyn eller menighetssyn. Barratt fulgte allianselinjen der han ønsket og
håpet at Åndens dåp skulle bli alle kirkesamfunn til del, mens Seehuus var
en markant ”pinsebaptist”. Dermed kom pastor Seehuus til å bli en toneangivende teologisk veiviser og forgrunnsfigur i pinsevekkelsens barndom i
Norge. Hans innflytelse ble enda mer markert da han fra 1914 begynte som
redaktør for bladet ”Missionæren” der han frimodig målbar sine synspunkter.
I menighetsprotokollen ved grunnleggelsen den 18. mai 1908, ble disse
navnene skrevet inn: H. C. Amundsen, Valborg Amundsen, Maren Andersen,
Marthine Beier, Karoline Bjerk, S. K. Bjerk, Nils Evensen, Anna Gonsholt,
Johan Halvorsen, Maren Halvorsen, Kristian V. Holte, Anna Holte, John
Jensen, Johanne Knudsen, Karoline Loa, Gurine Olsen, Marta Olsen, Aslaug
Sandaker, Ida B. og C. M. Seehuus, Esther Seehuus, Inga Seehuus, Johanne
Stokkeland, Lovise Sørensen, Nils Sørensen, Otto Sørensen og Ella Østenaa.

’’Livets strømmer evig flyter’’
Vennene i losjelokalet ”Totalen” benyttet seg av friheten i Ånden og var
initiativrike og innsatsvillige. Og ganske tidlig fikk de i gang et blomstrende
barnearbeid med søndagsskole, musikkforening og barnemøter. Menighetens
aller første musikklag så dagens lys og det var mange som trakterte ulike
strengeinstrumenter i harmoni med far og sønn Amundsens fløytespill.
Man tok også initiativ til å arrangere årlige vennestevner som samlet mange
tilreisende. Det aller første ble holdt den 25.–26. okt. 1908 der omkring
60 tilreisende venner deltok. Totalen ble fylt opp av feststemte pinsevenner som
holdt 3 møter på søndagen, der vitnesbyrd, bønn og sang forekom i åndens
frihet og der sangboken ”Schibbolet” ble benyttet. I referatet heter det:
”Til kveldsmøtet fylte man straks både sal og galleri så huset ble for lite. Man gikk
på sine kne og nedba Guds velsignelse over møtet og Herren var ikke tunghørt. Han
svarte med ild! Og de himmelske sluser var åpne og det strømmet av velsignelse ned
over oss.”

15

Neste konferanse ble holdt i februar 1909 med T. B. Barratt som hovedtaler.
Han ble så inspirert av atmosfæren som rådet i Skien, at han på hjemveien
forfattet den kjente sangen ”Livets strømmer evig flyter, fjernt og nært, fjernt og
nært. Alltid friske de frembryter hvor jeg er, hvor jeg er.”
Selv om møtelokalet var ganske trist, var møtene fargerike og inspirerende.
Og mange av de unge lærte seg å spille på ulike instrumenter slik at de kunne
friske opp sangen og musikken. I 1914 innførte man også Barratts sangbok
”Maran Ata” som et supplement til Schibbolet.

Melgaardslokalet (1912–1916)
Etter fire års pionértid i Totalen, flyttet menigheten til Melgaardslokalet ved
Handelstorvet. Men det ble ingen tilfredsstillende løsning fordi det var
mindre enn Totalen, og ganske lavt under taket, slik at det ofte ble dårlig
luft under møtene. Med fullsatt lokale, hendte det flere ganger at folk besvimte. Dette var naturligvis svært uheldig da ryktene på byen fortalte at folk
besvimte ”under forkynnelsen”.
Den eneste fordelen lokalet hadde fremfor Totalen, var at det lå mer sentralt
til. Men man trengte et større lokale. Det eneste man kunne få leie på denne
tiden, var Turnhallen som kostet så mye som 50 kroner per møte.

Et mislykket gjenforeningsforsøk
Etter at menigheten hadde flyttet til Melgaardslokalet i 1912, ble det utvekslet
fire brev mellom Baptistmenigheten og menigheten i Melgaardslokalet. Baptistene ga der uttrykk for at de ønsket ”en nærmere forbindelse eller forståelse mellom de to grupper” som kunne føre til en ”sammenslutning igjen på
Guds ords grunn.” Brevet var undertegnet av Pastor M.A. Øhrn og lederrådet i
Baptistkirken.
Menigheten i Melgaardslokalet svarte at det ”var ingenting i veien for å
samarbeide i evangeliet. Men en sammenslutning ville kreve at man oppga sine friere
standpunkt i et og annet og det ville mer hindre Guds rikes fremme iblant oss enn
gavne det.”
Brødrene C. M. Seehuus, Edwin Gasmann og John Jensen listet så opp
9 ulike punkter som måtte betraktes som ”vilkår” om en skulle være villig til
videre forhandlinger. Bl.a. måtte navnet ”baptistmenighet” sløyfes, nådegavene
anerkjennes, samarbeide med frie vennegrupper kunne fortsette, og sangboken
”Schibboleth” likestilles med ”Evangelisten”. ”I motsatt fall ønsker vi ingen
diskusjon eller vil innlate oss på stridigheter om disse ting, men vil gjerne i broderlighet
være med på å gjøre forholdet bedre mellom oss.”
Ledelsen i Baptistmenigheten var skuffet over at man satte fram andre
betingelser enn ”Guds ords grunn”, slik de hadde framholdt i sitt første brev.
Vennene i Melgaardslokalet svarte i mai 1913 at ”vårt grunnsyn i flere ting
er så vidt forskjellig” at det for tiden var liten utsikt til noen sammenslutning
av menighetene. ”Vi kan dog forsikre eder at vi er besjelet av et oppriktig
ønske om å samvirke med eder til evangeliets fremme, når Herren leder det så.”
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Ikke uten smerte
Men alt var ikke bare idyll og idel glede i Skiens unge pinsemenighet. Nybrottstider bød også på store utfordringer. Selv var pastor Seehuus en mild
og fredselskende mann, men det kunne nok også oppstå en del usikkerhet og
brytninger i selve oppbyggingsfasen. Særlig gjaldt det motsetninger av mer
personlig art, men pastor Seehuus advarte de stridende og erklærte at han ville
oppløse forsamlingen og levere protokollen tilbake til fylkesmannen om man
ikke kom til enighet.
Behovet for omsorg og oppfølging av de nyfrelste var også stort. Samtidig
som det var et stort gledesemne at man vant nye, ble det også en stor utfordring
for den nyetablerte menigheten. Pastor Seehuus og hans hustru, Ida, følte nok
ofte at de ble stående alene med dette ansvaret. I et menighetsmøte den 5. juni
1916 etterlyste forstander Seehuus et større engasjement og ansvar for de
nyfrelste. Han oppfordret derfor vennene til å ”melde seg frivillig til oppofrelse
for dem.”

Til lyden av bønnebrus
Ellers rapporterer pastor Seehuus om god tilstrømning til møtene og påtagelige undere som har skjedd: ”Helbredelser finner sted, onde ånder drives ut, hjertenes
skjulte tanker åpenbares, troende renses og helliges Herren.”
”En mektig bønnens ånd” kom også til å prege virksomheten både i hjemmene
og på møtene. Når vennene møttes i hjemmene, så var det ikke først og fremst
til kaffe og kaker, men til innvielse og bønn på kne. Og tok først bønneånden
tak, så kunne det gå opptil to timer før kaffe og kaker kom på bordet.
Både unge og eldre hadde også et spesielt bønnested på Falkum. Det var
en gammel låve som ble flittig benyttet – særlig på søndag ettermiddag. Her
kunne de fritt hengi seg til Gud i bønn og mange ble sterkt berørt. Når de så
dro av sted på kveldsmøtet, var de allerede på ”den åndelige bølgelengden”
helt fra møtets begynnelse. Ikke å undres over at også forkynnerne opplevde
at det var åpent og inspirerende å fremføre sine budskap. Men slike møter
stilte også store krav til møteledelsen. Pastor Seehuus var streng når det gjaldt
å holde orden i Guds hus, samtidig som han la stor vekt på at det skulle være
full frihet for Åndens virkninger.

Friske fornyelsetider
Melgaardslokalet ble alt for lite i årene 1914-15. Man ba stadig med
”mennesker som søkte frelse og man opplevde en Gud som stadfestet sitt ord med
undere”, forteller pastor Seehuus. Og i året 1915 hadde man også to barnemøter i uka (tirsdag og onsdag) der de store barna tok standpunkt for Herren
og vitnet i møtene.
Den 21. februar i 1915 måtte man igjen søke til Wergelandslokalet i håp
om å få plass til alle som ville inn, men også dette ble for lite. Folk sto omkring i lokalet, i gangene og utenfor huset da predikantene Arthur Bakke fra
Moss og Lyngroth fra Arendal forkynte Guds ord.
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”Gud var kraftig til stede” forteller Seehuus. ”Mange sjeler kom fram til forbønn.
Det var virkelig et 1907-møte! Vi kunne ikke telle alle de frelsessøkende.”
Flere ganger ble strømmen borte under møtet, men ingen gikk. Stearinlys ble båret inn og tent, og mange søkte forbønn ”under gråt og hulken.” Og
møtene varte til langt på kveld. ”Bare vi hadde et større lokale, ville vi kunne
samle mere folk om det fulltonende evangelium..” skriver pastor Seehuus med et
lite hjertesukk.

Tabernaklet i Cappelensgate 8
Allerede i april 1914 nedsatte man en arbeidsgruppe (menighetens første huskomité) som hadde som mål å få reist et eget menighetslokale. Menigheten
talte 112 medlemmer på denne tiden, og i april 1915 kunne man gledesstrålende
meddele at man kunne få kjøpt en tomt på Aafoss løkke for kr. 7.300 (I dag:
Velferdsentralen ved Lietorvet) Og den 14.9 1915 ble tomten innviet med
sang, bønn og Guds ord der både murmestrene og byggmestrene var til stede.
Lokalet skulle gi rom for ca. 400 mennesker. Bygningen var 12 meter bred
og 15,5 meter lang og hadde galleri og en liten fløybygning. Og alt måtte
oppføres i mur. Og sluttregningen, inklusiv tomt, kom på kr. 29.000 der gjelden
var på 25.000.
Palmesøndag den 16. mars 1916 ble det holdt innvielsesfest ”med rundstykker og julekake” og med T. B. Barratt som festtaler. Og lokalets navn ble
”Tabernaklet”. Så fra nå av ble menighetens offisielle navn ”Menigheten i
Tabernaklet.”

Skiftende tider (1917–1930)

I 1917 oppsto det en alvorlig krise i menigheten, der pastor Seehuus truet med å
innlevere medlemsprotokollen til amtmannen og oppløse menigheten. I menighetsmøtet den 26/2 stilte Seehuus ”ultimatum” i forhold til en navn-gitt bror som
han mente måtte ”støtes ut” av menigheten.
Saken hadde vært behandlet i eldsterådet og Seehuus hadde oppfattet det slik at
brødrene støttet ham. Men i menighetsmøtet var det flere av brødrene som gikk imot
forslaget, bl.a. den profilerte Edwin Gasmann. Saken ble satt under avstemning og
flertallet sa nei til utelukkelse. Dette oppfattet C. M. Seehuus som en ren mistillitserklæring siden han mente at han var blitt fremstilt som en ”løgner”. Han truet
da med å trekke seg som forstander og gå til oppløsning av menigheten. Men i
et ekstraordinært menighetsmøte ble det ryddet opp i
saken og Seehuus kom til forsoning med broderen som
han i forrige menighetsmøte hadde foreslått å støte ut.
Men Edwin Gasmann var ikke fornøyd og meldte seg
ut av menigheten.
Til tross for denne ”opprivende” hendelsen, skriver
Seehuus om året 1917, at ”virksomheten har vært
drevet som vanlig med møter om søndagene og hver
tirsdag og torsdag, og det har vært mange herlige
møter.”
I oktober 1920 ble det fremmet ”7 forslag” i et menighetsmøte med tanke på å få til et bedre samarbeid:
1. Bli et bønnens folk 2. Lesning av Gudsord
3. Delta med vitnesbyrd 4. Vandre i Ånden
5. Våke over vårt sinn 6. Samtale om åndelige
ting 7. Beflitte oss på å tale vel om hverandre.
C. M. Seehuus var fortsatt menighetens hovedforstander og forkynner, og i 1922 fikk man forsterkninger
gjennom Eimar Olsen fra Kristiania som ble menighetens faste evangelist. På denne tiden startet man
T. B. Barratt (t.høyre) med Tabernaklevenner på pinsestevne i Skien i 1918.
også med utpost-virksomhet i byens utkanter som
Gråten, Solum, Gjerpen og Skotfoss.
Men på tross av bedre lokaliteter og nysatsinger, ble det på 20-tallet enkelte perioder da det var en merkbar nedgang i møtebesøket og i 1923 drøftet man hvordan
man kunne samle flere folk til møtene.
I 1927 ble det bl.a. avholdt et pinsestevne der man samlet venner fra hele Grenland og hvor predikantene Johan Hartford og Conrad Johnsen deltok. Det ble et
svært velsignet stevne der mange ble fornyet og flere søkte frelse. Også i 1928 kunne
man fortelle om en særskilt god tid der flere hadde ”sett ildtunger over plattformen i
lokalet.”
C. M. Seehuus avsluttet sin gjerning som forstander den 1. september 1930. Han
hadde da vært menighetens forstander i 22 år og lagt en solid grunn som andre kunne
bygge videre på. I disse årene hadde han hatt gleden av å kunne ønske over 400
medlemmer velkommen til menigheten.

Høvdingen
C. M. Seehuus
”Hele ditt liv la du så i Guds hender.
Sa: Jeg er villig, så ta meg, o Gud!
Villig å gå, ja hvor hen du meg sender.
Herren på akeren sendte deg ut.”
Av Wilhelm Holm.
Tilegnet C. M. Seehuus
på hans 75 årsdag.

Pinsemenigheten i Tabernaklets grunnlegger, Carl Magnus Seehuus, ble en
markant og framsynt lederskikkelse i pinsebevegelsens barndom i Norge, som
fikk æren av å etablere Nordens aller første ordnede pinsemenighet og sette sitt
preg på utformingen av bevegelsen.
Sammen med pastor Barratt var han med på å påvirke og forme de retningslinjene og den troslære som pinse-vennene kom til å forholde seg til i årene
fremover. Dvs. når det gjaldt teologien, så hevdet pinsevennene alltid at de ikke
hadde noen annen troslære enn Bibelen – Guds ord.
Mens Filadelfia, Oslo fulgte ”allianselinjen” i begynnelsen og først ble
etablert som egen pinsemenighet med ”troendes dåp” så sent som i juni 1916,
var pastor Seehuus klar i dette spørsmålet og sto for ”menig-hetslinjen” allerede ved grunnleggelsen i 1908. Og en stadig større del av pinsefolket lot seg
døpe med troendes dåp, så det ble tidlig klart hvilken vei vinden blåste. Barratt
ble først døpt den 15. september 1913 av Lewi Pethrus i Stockholm.
Men også når det gjaldt det frie menighetssynet, der hver enkelt menighet
skulle være en selvstendig enhet, og synet på barn- og ungdomsarbeidet som
helt grunnleggende for en menighets framtid og misjonssynet, var Seehuus en
sterk pådriver i pinsebevegelsens mest grunnleggende periode. For pastor C.
M. Seehuus nøt stor tillit hos T. B. Barratt. Og det C. M. Seehuus sto for,
nådde dessuten ut til en stor leserskare gjennom bladet ”Missionæren” som
han redigerte i årene 1914-32. Bladet hadde bl.a. flere debattinnlegg omkring
visse lærespørsmål som åndsdåpen, helliggjørelsen, misjonen og organiseringen av menighetene. Og Seehuus var ikke alltid enig med Barratt. Pinsevekkelsen i Vestfold og Telemark ble dermed organisert annerledes enn slik Barratt
ordnet det i Christiania.
C. M. Seehuus hadde en høvdings skikkelse, høyreist og staut. Men det var
hans indre kvaliteter som kom til å utmerke han mest: Hans kloke og bramfrie
framferd, hans omsorgsfulle og fredsommelige sinnelag, og hans åndelige teft
og trofasthet i tjenesten.
Han var også en begavet forkynner og de som satt under hans talerstol gikk
alltid beriket bort. Uten store ord og fakter, men med tyngde, bar han fram
Guds ord som rettesnor for liv og lære. I sin ferd var han lun og sindig, men
bestemt. Ja, inntil urokkelig på sin overbevisning. I sjelesorgen var han mild og
kjærlig og i ham hadde de syke en trofast venn.
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Barne- og misjonsvennen Seehuus
C. M. Seehuus ble født den 20. mai 1864 i Kristiansund og døde 4. april 1951
nær 87 år gammel. Han ble en kristen som 16 åring og døpt i Baptistmenigheten i hjembyen. 19 år gammel dro han på misjonskole i USA og ble student ved Baptistenes Morgan Park i Chicago der det var opprettet en spesiell
avdeling for nordiske studenter.
Han tenkte opprinnelig på å bli misjonær i Afrika, men det ble barnearbeidet som kom til å oppta det meste av hans første tid som heltidsforkynner
i Norge. Ved seminaret i Morgan Park hadde han særlig studert søndagsskolearbeidet.
Da C. M. Seehuus kom tilbake til Norge, ble han ansatt i Norsk Søndagsskoleunion høsten 1891 som reisesekretær. Han arbeidet ut fra Kristiania og Moss,
men pga av sykdom måtte han avslutte denne tjenesten i desember 1895, da
han flyttet med sin første kone og datter, Esther til Skien.
C. M. Seehuus var sterkt litterært interessert og en habil skribent. Han forsto tidlig det skrevne ords betydning og gjorde derfor en stor innsats på dette
området. Han utga en rekke oppbyggelsesbøker og brosjyrer på eget forlag. Han utga ”Zions herold” i årene
1897-98, som senere gikk inn i Baptistsamfunnets hovedorgan ”Banneret”. Og i 1914 ble han utgiver og redaktør
for bladet ”Missionæren” som hadde ligget nede en 10års-periode. I ca. 20 år brukte han bladet til å delta i aktuelle debatter.
Som den engasjerte barnearbeideren C. M. Seehuus
var, redigerte han også barnebladet ”Tusenfryd” og sangboken ”Barneharpen”. I 1903 ble Skien søndagsskoleforening stiftet etter initiativ av C. M. Seehuus. Hans store
hjerte for barn og unge kom også til å sette et sterkt preg
på virksomheten i Tabernaklet allerede fra starten. En stor
og blomstrende søndagsskole vokste fram under hans
omsorg.
C. M. Seehuus ble også redaktør for Baptistsamfunnets
søndagsskoleblad ”Vårblomsten”, samtidig som han assisterte pastor Milde i Skien baptist-menighet. Senere ble
han kombinert baptistforstander i Langesund og Kragerø.
Og den 15. oktober 1899 ble han forstander for baptistmenigheten i Skien – en stilling han skjøttet fram til januCarl Magnus Seehuus som 22-årig
bibelstudent i Chicago.
ar 1908.
I årene 1907–1909 var han engasjert i vekkelser både i
Grenlandsområdet og i Larvik. Brevik og Stathelle ble
også hyppig besøkt av C.M. og Ida Seehuus. Her var det ofte fulle hus og vekkelse. Og om den syng-ende søster Thobiassen på Stathelle, sa Seehuus bl.a.:
”Hun er min kapellan der ute!”
Den 18. mai 1908 ble han enstemmig valgt til den aller første forstanderen
for Menigheten i Totalen, som han ledet med stødig hånd fram til 1930. Samtidig med menighetsdannelsen ble det også startet en livskraftig søndagsskole
der Seehuus var selve drivkraften. Han var også menighetens sekretær og skrev
selv referatene fra menighetsmøtene gjennom flere år.
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Pastor Seehuus samlet ofte menighetens unge
i sitt eget hjem i Marcus Thransegate.

C. M. Seehuus ble også en foregangsmann når det
gjaldt friluftsmøter, slik han kjente det fra sin tid i
USA. Misjonen lå også C. M. Seehuus tungt på
hjertet siden han selv hadde kjent på et misjonskall
allerede som ganske ung. Men hans innsats ble nok
heller på hjemmefronten. I 1916 ble han valgt som
viseformann i Norges Frie Evangeliske Hedningemisjon og han tok initiativ til etableringen av ”Kongomisjonen” i Skien i 1913.
Høsten 1916 fikk Seehuus forstanderkall fra
Kristiansand og følte at det ville være godt med en
forandring. Men slik tenkte ikke vennene i det nye
Tabernaklet. ”Nei, det vil bli omtrent som når en Far
forlater barneflokken sin!” uttalte en broder i menighetsmøtet.
Da C. M. Seehuus avsluttet sin gjerning i Tabernaklet i 1930, hadde han vært menighetens forstander gjennom 22 år, hvorav 16 år uten fast lønn. Det
var nok ikke alltid så enkelt for en familiefar med
kone og fire barn.

Til felts mot kinokulturen
Blant vennene i C. M. Seehuus’ Tabernakel var det ikke rom for ”verdslige
forlystelser” som kino, dans, teater, sirkus og sportslige søndagsarrangement.
Og den som oppsøkte slike steder, ble ganske bestemt, men kjærlig irettesatt.
Både Ida og Rein Seehuus, kjente seg utfordret av folks verdslige vaner og
oppsøkte gjerne køer utenfor forlystelsessteder for å gi dem et alvorsord med
på veien: ”Hvorfor veier dere ut deres penger til det som ikke kan mette!” var
et av bibelordene som ble ropt ut ved slike anledninger med den virkning at
enkelte forlot køen.
Rein gikk også omkring på Skiens gater og ropte med kraftig røst:
”JESUS KOMMER SNART!” Og det førte naturligvis til en del hoderystelser
og konfrontasjoner, men i Seehuus-familien var man vant til friluftsmøter og
evangeliske framstøt under åpen himmel.
Avstanden mellom kulturliv og menighetsliv var langt større den gang enn
den er i dag. Og det kunne komme til ganske krasse feider i avisene. Så da den
nye kinoen var reist like nord for Festiviteten, ble det utlyst en navnekonkurranse. Dette provoserte pastor C. M. Seehuus til å skrive et flammende
innlegg i avisen mot all ”syndens vesen og ugudelige fornøyelser”. Han avsluttet innlegget med å foreslå å kalle den nye kinoen for ”Satans synagoge.”
Men han fikk raskt svar på tiltale fra et vittig hode som mente at han hadde
et bedre forslag: ”La oss heller kalle den nye kinoen for Seehuus!” Og som det
vil være kjent for de fleste: Ingen av forslagene nådde opp til finalen siden det
var navnet ”Parkbiografen” som gikk av med seieren.

Ida B. Seehus – en mor i Israel

Pastorfrue Ida (Uttales ”Aida”) Berthea Seehuus ble født
og vokste opp i Concord, Wisconsin i USA med norske
foreldre (Per Hansen fra Saude i Telemark) og Martha
Hansen (med pikenavnet Kittelsrød fra Gjerpen.) Ida
døde i Norge den 28. august 1928, nær 60 år gammel.
Hun var bare 13 år gammel da hun ble frelst og døpt
og tillagt baptistmenigheten i sin barndomsby i USA. Og
da hun bare var 15 år, profeterte pastoren over henne og
sa: ”Når Ida blir voksen, skal hun gå på misjonsskole og reise
til Norge.” Men dette var en skremmende tanke for den
unge jenta som ikke ønsket å forlate mor, far og søsken, og
reise til et land langt borte.
Senere ble denne profetien stadfestet av hennes egen
far, samtidig som Ida selv fikk en sterk kallsopplevelse der
hun overga seg til Guds vilje. Etterpå kjente hun seg både
fri og glad.
Noen år senere mottok hun et overraskende frierbrev
fra C. M. Seehuus i Norge, som nylig hadde blitt enkemann og alenefar til lille Ester. Hun hadde blitt kjent med ham som en
familievenn på den tiden han var student i Chicago. Hun hadde også selv fullført baptistenes misjonsskole i Chicago. Etter bønn og stunder av innvielse,
svarte hun ja til frieriet og kallelsen, forlot USA og giftet seg med C. M.
Seehuus.
”Ida Berthea Seehuus ble under Guds forunderlige ledelse godt forberedt for den
gjerningen hun skulle utføre.” forteller C. M. Seehuus i boken ”Erindringer”.
”Hun var sikker på sitt kall, og gikk skritt for skritt i tro og tillit til Gud. Hun var
også et bønnemenneske som hadde lært å overvinne vanskelige tider i lønnkammeret, og Bibelen var hennes kjæreste bok. Hun var usedvanlig godt utrustet som
forstanderfrue både åndelig og med sine mange naturgaver og med et sinn fylt av
kjærlighet ble hun en ”mor i Israel”.

Familien Seehuus kommer til Skien
Høsten 1895 flyttet familien til Skien der C. M. Seehuus ble redaktør for
barnebladet ”Vårblomsten” og assisterte baptistpastoren i barn og ungdomsarbeidet. Ida ble med i ungdomsarbeidet og bibelklassen, og tilstrømningen til
møtene var stor. Og siden Ida hadde et stort hjerte for alle de unge i byen,
arrangerte hun evangeliske fellesmøter for ungdom på søndag kveld kl. 20 da
menighetenes kveldsmøter var slutt.
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C. M. Seehuus forteller: ”På det første fellesmøte i Metodistkirken falt Guds
Ånd særlig over min hustru, så hun vakte mer enn alminnelig oppmerksomhet. Hennes
legeme skalv og hennes ansikt var blekt, men hun avla et vitnesbyrd om den korsfestede og gjenoppstandne frelser som virket i den grad at omtrent hele forsamlingen
falt på kne, hulket og ropte til Gud om nåde. Den aften fikk vi be for mange sjeler.”

Sjelevinneren Ida
- Så brøt det ut vekkelse i baptistmenigheten i 1905. De fleste nyomvendte var
ungdom og større barn. Det var umulig å skaffe plass til alle som ville inn på møtene.
Denne vekkelsen foregikk i det stille, og det var en slik kraft og salvelse i bønn,
vitnesbyrd, lesning av Guds ord og preken, at det ikke lar seg gjøre å beskrive,
forteller Seehuus.
- Det var sikkert mellom 200–300 mennesker som bøyde seg for den levende Gud.
Og når man kom inn i lokalet, ble man grepet av noe så uforklarlig. En ville bare
prise Gud og tårene fløt, en visste ikke hvorfor. Folk kom også kalde inn, men ble så
forvandlet at de gikk varme og glade ut fra møtet og lengtet etter møtet som skulle
begynne den neste kveld.
Min hustru tok del i nesten alle møtene, og Gud brukte henne underbart. Noen
større glede hadde hun ikke enn denne å få lede sjeler hen til korsets fot hos Jesus,
hvor de kunne bli kvitt sin syndebyrde og få kraft til å leve et nytt og seirende liv i
Gud.” skriver Seehuus i boken ”Erindringer”.
Fru Seehuus var også en ivrig sjelevinner og vitnet for folk hun traff på i
byen. En gang vitnet hun en søndag ettermiddag for en stor forsamling som
var samlet utenfor Odds sportsplass. Og Gudsordet hun ga dem var: ”Se, der
Guds lam som bærer verdens synd!” De som sto utenfor gjerdet, hadde ikke
fått plass på stadion, så fru Seehuus grep anledningen. Men da en politibetjent
gjorde henne oppmerksom på at hun måtte ha politimesternes tillatelse for
å tale ved slike anledninger, spurte hun om hun hadde gjort noe galt.
”Nei” svarte politiet høflig ”Men det er ikke tillatt.” Noen tid senere ble hun
tilkalt til en dødssyk kvinne, som hadde hørt henne ved denne anledningen,
og som nå søkte forbønn.

Skiens aller første pinsevenn
I 1905 mottok Ida sin dåp i Den Hellige Ånd som den aller første i Skien og
talte i tunger, men hun var ikke helt klar over hva det var hun hadde opplevd
før senere. Hun søkte ofte Gud i bønn i sitt ”lønnkammer”. ”Og da kom det
noen ord over mine lepper som jeg ikke forsto.” forteller hun i sin bok. Hun skjønte
at det var et Åndens språk, og hun følte seg lykkelig når disse uforståelige
ordene kom, men at det kunne være tungetale, skjønte hun ikke.
Høsten 1906 fikk hun se en liten notis i det engelske ukebladet ”The
Christian Herald” om en vekkelse som hadde begynt i Los Angeles i California
der de talte i tunger på møtene. Hun viste artikkelen med stor begeistring
til sin mann og sa: ”Dette må være det samme som på pinsedagen i aposteltiden. Jeg tror det må være tungetalen jeg fikk i fjor, jeg!” Men pastoren var i
tvil. ”Tungetalen var jo bare for aposteltiden og en tid etter det. Tungetalen har
jo ikke gjentatt seg etter apostlenes dager. Dessuten: Det er så mange ting i Amerika,
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vet du. Husker du helbredelsespredikanten dr. Dowie i Chicago der hele bevegelsen
endte i virvar?”
”Jeg tror nå likevel, jeg da” sa Ida glad og fornøyd. Men saken reiste mange
spørsmål hos pastor Seehuus. Spørsmål han ønsket å undersøke nøyere og
komme til klarhet i. For som han sa ”Skulle jeg i min vantro stride mot
Herren, ville jo det være forferdelig.” Han undersøkte Bibelen og lette i kirkeshistorien etter ”spor av pinsen” og fikk flere overraskende svar. Bl.a. hadde
det fore-kommet mer tungetale gjennom historien enn det han hadde forestilt seg. Lenge etter aposteltiden og fram til vekkelsen ved brødrene John og
Charles Wesley m.fl. Og C. M. Seehuus ble overbevist: ”Disse nådegavene har
ikke opphørt og skal ikke opphøre før det fullkomne kommer! (1. Kor. 13, 10.)
- Da jeg fortalte min hustru hvilket resultat jeg var komme til, ble hun fylt med
glede. Og vi måtte bøye våre knær og be Gud om visdom til å motta hva han ville
sende. Bare syndere kunne bli ført til Herren.”
Og ikke lenge etter fikk C. M Seehuus lese i ”Byposten” hva pastor Barratt
hadde opplevd i USA etter en kraftig bønnekamp og at han nå priste Gud i nye
tunger. Og de ble ytterligere styrket i troen på at denne bevegelsen var av
Gud.

Ledet av Ånden
Ida Seehuus var ofte i Brevik og på Stathelle, og hennes største glede var
å vinne mennesker for Gud. Derfor hendte det ofte at hun også vitnet om
Gud utenom møtene. Og mange fikk et kall fra Herren på denne måten.
I likhet med sin mann hadde også Ida et varmt hjerte for misjonen. Da det
ble aktuelt å sende ut John Brynhildsen til Kongo, sammenkalte hun straks
Søsterringen og talte misjonens sak, og sammen lovet de å støtte Kongomisjonen økonomisk. Og søsterringens møter ble noe av ukas høydepunkt for
de mange kvinnene i menigheten som møttes hjemme hos Ida.
Mange helbredelser kom til å skje i de kommende årene, og Ida Seehuus ble
brukt som et spesielt redskap til å be for syke. Folk kom fra alle kanter og ba
om forbønn ”og hvor vanskelig enn tilfellet var, ble de alle behandlet etter Guds ords
anvisninger.” Hun dro også ofte på sykebesøk, så lenge kreftene holdt.
Og Ida Seehuus måtte være vertskap hele dagen for de mange som søkte til
hjemmet deres i Markus Thranes gate. ”En dag kom en mann gråtende og ba om
forbønn mens vi spiste frokost.Vi forlot forkostbordet og ba med mannen.” Ja, Ida var
opptatt fra morgen til kveld, og for at ikke de hjemlige sysler skulle lide, fikk de
tilbud om hushjelp. Nå kunne hun mer ofre seg for møtene både i Skien, Porsgrunn og Brevik. Og Herren brukte henne på en mektig måte.
”Sjeler ble frelst i hundrevis og døpt i vann, syke ble helbredet og priste Gud og
mange ble døpt i Ånden og talte med nye tunger. Særlig hadde Ida et godt arbeidsfelt
på Stathelle der det kom mange til møtene og det skjedde store ting. Mange mennesker søkte frelse. Ida fikk også oppleve å bli ledet av Herren i flere konkrete situasjoner med tydelige stadfestelser. Ofte når hun skulle besøke syke og ikke visste hvor de
bodde, sa Ånden til henne, først i tunger og siden på norsk eller engelsk, hvilken vei
hun skulle gå, og på den måten fant hun fram. Hun var så helt for Herren, at det
kunne sies med sannhet: Herrens fortrolige samfunn er med dem som frykter ham. For
etter sin åndsdåp var hun mer helt for Gud enn noensinne før.” forteller C. M.
Møtene i Brevik fortsatte i flere år i Godtemplarlokalet og det hendte at ikke
alle fikk plass.
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Seehuus og Barratt ved Eidangerfjorden
Om somrene holdt familien Seehuus til på Skjæret i Eidanger hvor barna fikk
feriere ved sjøen. Men de fikk aldri fri fra det evangeliske arbeidet. Mange
besøkende både fra Skien og Porsgrunn, besøkte familien, og Ida visste ikke
alltid hvor hun skulle skaffe mat til så mange. Pastor Seehuus hadde jo ingen
fast lønn i årene fra 1908 til 1924, så det gjaldt å prøve fiskelykken om man
skulle få til en god middag til mange mennesker.
En sommer bodde også pastor Barratt på Heistad ved Eidangefjorden med
sin familie. Og både familien Seehuus og Barratt var kjent for å be for syke.
Men når Barratt var i nærheten, kom de som regel til han først for å bli behandlet etter Guds ord. For blant vennene gikk ryktet. ”De går til Barratt for å
bli helbredet for sin sykdom, men til Seehuus for å bli døpt.” Barratt var på den tiden
ikke overbevist om at troendes dåp var det eneste rette etter Det nye testamentet.
Pastor Seehuus forteller videre om sin hustru Ida: ”Hun var alltid en bønnens kvinne. Og bibelen leste hun ofte i. Ja, endog under sitt arbeid i kjøkkenet hadde
hun sin bibel åpen og leste litt i den når hun hadde sådant arbeid at tid og anledning
tilbød seg. Ofte nom nettene kunne hun fryde seg ved å finne noe dyrebart i den hellige
bok. Likeså hadde hun papir for hånden så hun kunne nedskrive tanker hun fikk i
den stille nattetime. Det gjorde nok meget til at hun på møtene kunne avlegge friske
vitnesbyrd og vitne om det hun hadde ”sett og hørt”. Ofte når det var en pause og det
holdt på å ebbe ut, kunne hun ved Guds nåde sette fyr og flamme i alt sammen, så det
endte med forbønn for sjeler ved korsets fot. Og det var herlig!” forteller Seehuus.

Folk kom til Seehuus for å bli døpt. Foto fra dåp i Breviksfjorden.
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Seehuusbarna
Sammen fikk Ida og C. M. Seehuus tre
barn: Inga (gift Hansen), Rein og Aida
Margareth. Esther Karoline Elisabeth (senere gift Holm), var C. M. Seehuus eldste
datter, fra hans første ekteskap. Aida Margareth døde da hun bare var 18 år gammel.
Ida Seehuus utga en liten bok om hennes
liv som fikk en stor utbredelse.
Mor Ida tok godt vare på familieandakten i hjemmet og sørget for at hele familien
fulgte søndagsskolens leseplan. Hun lærte
dem bibelske sanger og fortalte fra Bibelen
med stor inspirasjon. Og på søndag var det
søndagsskole og møter. Ski, kjelke og
skøyter var ikke tillatt da, selv om barna
ikke likte dette forbudet.
Om oppdragelsen sier pastor Seehuus:
”Når Ida irettesatte og tuktet noen av barna,
la jeg meg aldri borti den sak, for jeg visste
hun alltid gjorde det så forsiktig og ømt som
det kunne gjøres, og når det traff seg så at jeg
måtte ta meg av noen, blandet hun seg aldri
borti det.Vi brukte mer bønn og formaning enn ris. Og det gikk bra.”
Og Seehuus-barna ble sterkt påvirket av det åndelige vekkelsesmiljøet de
vokste opp i. De overga seg tidlig til Herren og fikk mange sterke opplevelser.
Om Esther fortelles det at hun gikk inn og ut og sang om Jesus hele dagen.
Hun var også ivrig etter å be til Herren. Og Rein var bare 5 år da han sto og
vasket sine hender og sa: - Du mamma, Pilatus fikk ikke et rent hjerte fordi om han
vasket sine hender, gjorde han vel?” Ida ble overrasket over spørsmålet fra sin lille
sønn og allerede som 7-åring hadde Rein en bevisst frelsesopplevelse.

’’En sjelden kristen’’
Ida Seehuus ble karakterisert som en begavet fredsmegler når det oppsto tvister
eller uenigheter mellom troende søsken.
Det falt så naturlig for henne å være slik
fordi hun selv var et fredens menneske.
Sommeren 1927 ble hun syk under et
opphold hos sin sønn, Rein Seehuus og
hans familie i Bergen. Det viste seg å være
kreft. Hun ble operert på Fylkessykehuset i
Skien, men ved juletider ble hun sengeliggende igjen til hun døde den 28. august
1928, nær 60 år gammel.
Aida Margareth Seehuus
døde da hun bare var 18 år.
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Hun hadde fått oppleve
det hun hadde bedt om; å
få leve til barna var blitt
voksne. Og da hun lå på det
siste var ”Bibelen og bønnen
det kjæreste for henne, og
mange kom på besøk for å
se til henne og de gikk derifra både trøstet og oppbygget over å se et menneske
som var så løst fra denne
verden.” Da Ida Seehuus
døde og ble begravet den
1. desember 1928, var det
mellom 7–800 mennesker
som fulgte den blomstersmykkede
båren
til
Johannes kirkegård. Menighetstjener Ivan Olsen talte
over Paulus-ordene ”Jeg har
fullendt løpet og bevart
troen.” Den påfølgende
minnefesten ble også en
gripende stund der mange
ga uttrykk for sin store og
inderlige kjærlighet til den Esther Holm fra sørgehøytiden ved
avdøde. Og da broder See- Ida Seehuus begravelse.
huus avsluttet festen med
noen ord om sin hustrus liv,
var hele forsamlingen oppløst i tårer, før man avsluttet med ”O, tenk når en
gang samles skal.”
T. B. Barratt skriver i sin hilsen til pastor Seehuus ”Vi føler at vi i henne
har tapt en av våre nærmeste venner, og en av dem som oppholdt oss på en kraftig
måte med sine forbønner. Hun var en av de sjeldne kristne, hvis liv lyste frem med
en klar og skjønn glans, en av dem, som med en brennende kjærlighet til sin frelser
søkte å fremme hans rike. Hun øvet en stille og vinnende innflytelse, overalt hvor hun
kom, og hennes minne vil bli kjært i vide kretser.”
Og J. A. Øhrn skriver ”Hun står for meg som en hvis liv var som en yndig duft
fra en annen verden.” Og predikant Carl Falk skriver: ”Tenk, nu er denne stemmen
taus, som så mange ganger lød med betagende makt utover forsamlingen, når hun bar
frem vitnesbyrdet om Jesus som sin frelser. Alltid var hun så forståelsesfull. Det var
nok derfor så mange fant veien til hennes hjem med sine sorger, og gikk trøstet og
styrket ut igjen til livskampen. Hun var i sannhet en mor i Israel.”
”Gi akt på deres veiledere, de som har talt Guds ord til dere.
Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres
tro..” Hebr. 13,7.

En profetisk Siljanreise

Et annet eksempel på hvordan Gud ledet ekteparet Seehuus, hendte en gang
i 1907 da de dro til Siljan med hest og vogn for å be for en syk gårdbruker.
På vei opp en av de lange bakkene, fikk de øye på en eldre mann som sto og
hogg ved. Ånden sa til søster Seehuus at mannen ikke var frelst, så hun ba
kusken om å stanse og etterpå lunte så smått oppover, så de fikk anledning
til å tale med vedhoggeren.
Mannen var gammel og syk, og når det gjaldt frelsen, så ville han gjerne
få klarhet i den saken, for ”Det er vel ikke så mange dager igjen, tenker jeg.”
Sammen bøyde de knær i veikanten ved hoggestabben og ba Gud frelse hans
sjel og helbrede hans legeme. ”Det ble en velsignet stund.” Mannen takket så
inderlig for samtale og bønn.
Ekteparet Seehuus fór videre oppover bakkene mot Siljan, men Guds ånd
var så mektig over Ida, så Carl Magnus fikk lyst til å ”prøve hennes tydning
av tunger for å undersøke om hun også kunne tyde et levende språk”. Ida gikk med
på dette og C. M. siterte et Gudsord på spansk som han kjente til. Først talte
hun i tunger en lang stund og så svarte hun på engelsk, og svaret var korrekt.
Så framsa han et vers fra Jesu bergpreken i Matteus 5 på gresk. Og Ida
begynte på nytt å tale i tunger en lang stund ”og det føltes som hun skulle gå igjen-

Ida fikk nød for den gamle vedhuggeren og ba kusken om å stanse hesten og lunte et stykke viderer så de
fikk tale med mannen.
Illustrasjon:Vivian Zahl Olsen.
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nom en mur.” Omsider kom det på norsk: ”Dere skal ikke friste Herren, deres
Gud.” Og igjen var svaret aldeles korrekt. C. M. Seehuus ble slått av en slik
ærefrykt at han ikke våget å sette henne mer på prøve
Da de var vel fremme i Siljan og kusken hadde fått sitt oppgjør, ble de tatt
godt imot på gården Holte. Og etter måltidet, ga de seg god tid til å be for
bestefar som var syk. Men fru Seehuus la også merke til den lille gutten som
lå i vuggen: Lille Johannes. Hun ba for den lille pjokken, velsignet ham og så
profeterte hun: ”Når denne gutten blir stor, skal han reise ut til Kongo som
misjonær!” Og slik gikk det også. Johannes Holte fikk et langt og rikt liv som
baptistmisjonær i Kongo.
Klokken fire neste morgen sto ekteparet Seehuus opp, nøt sin frokost
og bega seg på den 18 km lange veien tilbake til Skien ”på apostlenes hester”.
De ville se innom til vedhoggeren som de hadde bedt for dagen før. De fant
stedet der de hadde bedt sammen, men det var ingen hus å se i nærheten.
Da søkte Ida Gud om Åndens veiledning og den indre røsten ga tydelig
instruksjon: ”Gå rett fram og når dere kommer nedover et lite stykke, vil dere se en
sti som går mot høyre. Følg den og dere vil få se huset hvor mannen bor.” ”Forunderlig!” svarte C. M. og så gikk de, og fant huset og mannen, nøyaktig som hun
hadde fått beskjed om.
Så tok de seg god tid til å veilede mannen om frelsen, og ba enda en gang for
hans helbred. Etterpå satte datteren fram nykjernet smør, vafler og brød, og
sa: ”Nå skjønner jeg hvorfor jeg skulle kjerne smør og steke vafler i går ettermiddag.
Jeg pleier aldri å gjøre dette på fredag, men på lørdag ettermiddag.” ”Ja”, svarte Ida,
”Herren visste det skulle komme fremmede i dag, og så ville han at alt skulle være
ferdig.”
Etter endt oppdrag, vandret ekteparet C. M. og Ida Seehuus på sine ben
hjem til huset i Marcus Thranesgate.

En ung Johannes Holte på tur med søndagsskoleguttene i Tabernaklet.

Vekkelsespredikanten Rein Seehuus

Rein Seehuus var en rikt utrustet vekkelsespredikant
og profetrøst som i pinsevekkelsens første tid ble den
mest kjente og etterspurte forkynneren ved siden av T. B.
Barratt. Etter som årene gikk, drev han en friere virksomhet og redigerte sitt eget blad, ”Profetrøsten.”
Rein Seehuus ble født i Skien i 1900, som eneste sønn
av pastorparet Ida og C. M. Seehuus. Han deltok flittig
i møtene med sine vitnesbyrd og små-prekener allerede
da han bare var en smågutt i knebukser. Sammen med
sin far ble de gjerne omtalt som ”Pastor” og ”Passe liten”.
Og da han var 12 år ble han annonsert som taler i
Filadelfia, Oslo med teksten: ”I aften taler pastor Barratt
og lille Rein”. Og som 15-åring holdt han innvielsesprekenen i Elim, Kragerø.
Han var en kraftfull evangelist av Guds nåde som
opplevde flere sterke vekkelser, bl.a. i Bergen, Trondheim
og Haugesund. Ja, han var en høvdingeskikkelse og en
modig vekkerøst i sin samtid. Høyreist og med et mektig
taleorgan. Hans eminente talerkunst og engasjerende
forkynnelse ”trollbandt” forsamlingene. Han hadde en
enestående evne til å formulere seg i talende bilder og formfullendte setninger,
som gjorde sterkt inntrykk.
I 1916 opplevde han den første store vekkelsen i Kristiansand og i 1918 ble
Sarpsborg satt på ende. I 1919 virket Rein Seehuus i Stavanger der mange ble
frelst og døpt. Og samme året ble han redskap til vekkelse i Haugesund der
49 mennesker ble døpt, bl.a. formannen i Indremisjonen, Herman Thaule.
Han ble den første lederen i den nye menigheten Tabernaklet.
Fra oktober 1919 holdt Rein Seehuus og Arne C. Gabrielsen daglige
vekkelsesmøter i det nye Tabernaklet i Cappelsensgate i Skien, der mange
søkte frelse og ble døpt. Og som den djerve og pågående evangelisten han var,
la han sterk vekt på forkynnelsen av Jesu gjenkomst og var ”beryktet” for å gå
omkring på gater og torg med vekkeropet ”Jesus kommer snart!” Han holdt
også mange friluftsmøter, som var noe nytt og sensasjonelt på begynnelsen av
det forrige århundre.
Som bibellærer var det særlig ”Forsoningen” og ”Det profetiske ord” som
var hans ”hjertesaker”. Det fortelles at han en gang holdt en to timers preken
om forsoningen i Bergen på 40-tallet. Da tok han en liten pause før han fortsatte i to timer til, uten at noen forlot møtet av den grunn.
I 1916 opplevde han den første store vekkelsen i Kristiansand og i 1918
ble Sarpsborg satt på ende. I 1919 virket Rein Seehuus i Stavanger der mange
ble frelst og døpt. Og samme året ble han redskap til vekkelse i Haugesund der
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”Ildprofeten” Rein Seehuus med mor og barn plassert i sidevogna.

49 mennesker ble døpt, bl.a. formannen i Indremisjonen, Herman Thaule.
Han ble den første lederen i den nye menigheten Tabernaklet.
Fra oktober 1919 holdt Rein Seehuus og Arne C. Gabrielsen daglige
vekkelsesmøter i det nye Tabernaklet i Cappelsensgate i Skien, der mange
søkte frelse og ble døpt. Og som den djerve og pågående evangelisten han
var, la han sterk vekt på forkynnelsen av Jesu gjenkomst og
var ”beryktet” for å gå omkring på gater og torg med
vekkeropet ”Jesus kommer snart!” Han holdt også mange
friluftsmøter, som var noe nytt og sensasjonelt på begynnelsen av det forrige århundre.
Som bibellærer var det særlig ”Forsoningen” og ”Det
profetiske ord” som var hans ”hjertesaker”. Det fortelles
at han en gang holdt en to timers preken om forsoningen
i Bergen på 1940-tallet. Da tok han en liten pause før han
fortsatte i to timer til, uten at noen forlot møtet av den
grunn.
Våren 1920 dro han som 19-åring til Bergen sammen
med A. C. Gabrielsen og da de gikk ned landgangen,
sa Gabrielsen ”Seier!” og Seehuus svarte ”i Jesu navn!”.
Og selv om ingen av menighetene i byen ønsket dem
velkommen, samlet de straks en stor forsamling. De averterte i avisene og leide et av de største lokalene i byen.
Mange mennesker ble frelst og døpt i vann. En gang
døpte de 74 mennesker i ett møte. At de døpte så mange,
skapte reaksjoner og politiet ga dem 500 kr. hver i bot
for å ha døpt folk som ikke var utmeldt av statskirken.
De ble satt på ”vann og brød” i ett døgn.
Etter en omflakkende tilværelse fra lokale til lokale,
A. C. Gabrielsen og den unge Rein
Seehuus satte Bergen på ende i 1920 og
var det ”kroken på døra”. Ingen ville leie ut til disse tiletablerte pinsemenigheten Tabernaklet,
reisende oppviglerne mer. Så heretter ble det møter i
Bergen.
friluft. Og de som var til stede kunne fortelle at når Rein
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Seehuus talte fra fiskekassene på torget, kunne man høre hans mektige røst helt
opp til Skansen. Og mange bergensere fikk bøye sine knær i snøslaps ved
fiskekassene. Men heller ikke her fikk de være i fred. De ble forvist, og politiet
oppfordret dem til å forlate byen. Men da truet Rein Seehuus med å telegrafere
til Hans Majestet Kongen og fortelle at det ikke var full religionsfrihet i Bergen.
Det førte til at de fikk fortsette og vekkelsen bare økte i omfang.
Flere hundre var blitt troende og behovet for å etablere en egen pinsemenighet var stort. Og den 30. januar 1921 sto det nye menighetslokalet
”Tabernaklet” ferdig. Og den 17. juni ble så menigheten Tabernaklet, Bergen
stiftet på stedet Knatten, på sørsiden av Fløyfjellet. Og i 1925 virket Rein
Seehuus i Volda der om lag 50 mennesker ble omvendt.
Etter hvert skilte han lag med
Pinsebevegelsen og holdt sine egne
møter, bl.a. i St. Olavshuset i Oslo.
Men han ble aldri helt borte fra bevegelsen. Han var bl.a. en av talerne på
sommerstevnet på Lillehammer i 1939
og i Oslo i 1950. Og så sent som i 1969
talte han i Filadelfia, Oslo i forbindelse
med Bibelskolens 50-årsjubileum.
Rein Seehuus var også en tid bosatt i USA og hadde en betydelig
virksomhet der. Hans besøk til FNhovedkvarteret i New York, for å legge
frem sine profetiske visjoner, ble også
lagt merke til i vide kretser. Som redaktør for ”Profetrøsten” i urolige krigstider, framførte han mange profetier
om land og folk som vakte oppsikt.
Bla. ble Rein Seehuus kalt inn til
Kong Haakon for å fremlegge sitt syn
på utviklingen av krigens gang.
Siste gang Rein Seehuus gjestet
Tabernaklet, Skien var under 100-årsmarkeringen for sin fars fødsel i
mai 1964, da det ble holdt samlinger
både i Tabernaklet og ved C. M. Seehuus’ gravsted på Johannes kirkegård.
Morgan Kornmo talte over bibelordet ”Kom i hu deres veiledere.” Og
Rein Seehuus ga små glimt fra sin
fars liv og Musikklaget sang fra ”Åpenbaringen”.

Rein Seehuus taler ved et friluftsmøte i Seljord.

Wilhelm Holm og Traktatforlaget

Wilhelm Holm var gift med Esther, som var C. M. Seehuus´ eldste
datter. Han var en temperamentsfull og begavet kunstnersjel med
sans for både poesi, musikk og skuespill. Det fortelles at han hadde
en egen form for gitarspill og skrev en god del sanger og dikt. Et
av diktene som ble trykket på noen fargerike bibelmerker, lød slik:
”Gud viste meg i Ånden en stein som løsnet, falt.
Av selve gråsteinfjellet. Det var meg selv det gjaldt.
En hånd med meisel så jeg som straks begynte på
å meisle og arbeide til jeg et bilde så.
Den store Mester talte slik går det til med deg.
Slik steinen må du meisles. Slik formes du av meg
Vær nå stille bare. Den kunst forstår du ei.
Hvil trygt i mine hender. Du vet jeg elsker deg.”
Han startet ”Traktatforlaget” i Skien som produserte traktater,
mannakorn, Jesuskort, englebilder og søndagsskolemateriell o.l.
Wilhelm Holm reiste så omkring og solgte disse produktene i agentur, og besøkte menigheter med sang og vitnesbyrd. Og av og til
var han på turné sammen med frisøren fra Porsgrunn - Øyvind Fragells far –
som var en virtuos på fiolin. Folk kalte dem for ”Fragells korps”.
Senere overtok Wilhelms sønn driften av Traktatforlaget, som han videreutviklet og markedsførte under eget navn – Carl Magnus Holm, Skien - fram
til sin død i mai 1996.

Carl Magnus Holm
taler ved bestefar C
M Seehuus grav i
mai 1983.

Traktatmisjonens staute, unge menn

I 1944 startet noen unge brødre i Tabernaklets en evangeliserings-virksomhet
de kalte ”Traktatmisjonen”, inspirert av liknende tiltak som fantes både på
Borgestad, i Porsgrunn og i Drammen. Carl Beckstrøm var initiativtager til
dette arbeidet allerede i oktober 1934.
I de 5 årene som Traktatmisjonen i Tabernaklet drev sin virksomhet, var
det Johannes Tornquist, Leif Karlsen og Ivar Sigurdsen som var ledere. Den
nyomvendte Åge Samuelsen var også mye på farten sammen med ”Herrens
stormtropper” som holdt friluftsmøter, leirer og vekkelsesmøter i en rekke
menigheter både i Telemark og Aust-Agder. Her var det ikke snakk om å
”gjemme seg på bedehuset” for ungguttene fylte lommene med traktater og
dro ut blant folk med det glade budskap. Og så stilte de seg opp på jernbanestasjoner, foran kinokøer og sang og vitnet.
For mange ble dette en åndelig rekruttskole som modnet fram et evangelistkall. En kan jo bare nevne navn som Morgan Kornmo, Tom Erlandsen,
Hans Friberg, Henrik Friis og Olaf Deila som fikk være med i Trakatatmisjonen og deltok på de store stevnene i Kviteseid (1943) og i Seljord
(1944).
John Waskaas var også med på den store leiren i Kviteseid der mange fikk
oppleve sitt åndelige gjennombrudd. Og på denne måten ble Traktatmisjonens
virksomhet blant unge menn, en forløper for det ungdoms- og leirarbeidet som
kom til å utvikle seg blant pinsevennene i årene som fulgte.

Traktatmusikken anno 1942 på gjenforeningsfest. I midten foran: Brødrene Øyvind og John Waskaas.
Bak sees bl.a. Hans Friberg, Morgan Kornmo, Tom Erlandsen, Arvid Kittilsen og Konrad Kornmo.

’’Minner fra en svunnen tid’’
Unni Brodin Tandberg

Unni Brodin Tandberg, som er eldste datter av Mary og
Håkon Pedersen, har skrevet ned noen linjer om sin oppvekst i Tabernaklet og noe av det hennes foreldre fikk
oppleve i dette åndsmiljøet: - Den gamle esken merket ”Lux
toalettsepe”, som inneholder mors og fars brever fra l928
til ut i 30-årene, har alltid vært både spennende og tiltrekkende for meg. Mye historie har blitt formidlet gjennom
alle disse brevene som ble sendt mellom Mary Brodin fra
Larvik og Håkon Pedersen fra Skien i disse årene.
- For hvordan var det å være voksen ungdom i pinsemenigheten på
den tiden? - Hva var de opptatte av i disse vekkelsestider da dagliglivet
ellers var ganske tøft for så mange?
I 1932 kunne far fortelle at det var lite arbeid å få, men da han
begynte på Bechs sykkelfabrikk, rettet mye seg. Men det var best å være
forsiktig med pengene. De skulle rekke til mye. Så da de skulle gifte seg,
skriver mor at kjøkkenbordet med to krakker til, som snekkeren i Skien
skulle ha 15 kroner for, kunne de få for 10 kroner i Larvik. Så hvorfor ikke?
For mange evangelister og forkynnere var det heller ikke så lett økonomisk. En
evangelist som besøkte menigheten, spør om å få låne penger for å betale jordmora i
forbindelse med konas nedkomst. Mange reiste til Amerika og ville prøve lykken der.
Og hva skulle man ta seg til i fritida? Mange gikk på fotballkamper på Odd
Stadion, men også på vekkelsesmøter var det stor tilstrømning. Det var vekkelsestider
i Norge.
Mors venninne skriver fra Evangeliesalen i Oslo:” Det er vekkelse til stadighet og
dåp hver fredag og søndag. Hver mandag blir dett tatt opp 10–15 medlemmer i
menigheten. Og fra Misjonshuset i Larvik forteller mor at ”De har bedt med
70–80 stykker der nå ”
Tabernaklet, Skien var nok et sentrum for vekkelse på den tiden, der den gamle
baptistpastoren C. M. Seehuus var en sentral person. Han hadde samlinger med
ungdommen i hjemmet sitt i Markus Thranesgt
En gang alle hadde reist seg fra bønnemøtet på kne, ble en av de unge menn
fremdeles liggende og Seehuus berømmet hans iver. Men det viste seg at gutten hadde
sovnet. Det var nok mange timer både på arbeid og på møter i de dager.
Seehuus, som var en praktisk mann, samlet også de unge for å lære dem engelsk.
Noe min far hadde glede av. De samlet seg også i hjemmet til Kaspar Hansen i Landstadsgate. ”Der hadde vi et deilig bønnemøte” kunne far fortelle. Ja, det virker som
menighetslivet og vekkelsen gjennomsyret de unges liv. De fant også en sosial tilhørighet der da det var fester og turer og stevner. Noen få hadde bil, så det ble nok
litt for mange passasjerer noen ganger. Så når de ble stoppet av politiet et sted på
veien, var det bare å ta bena fatt i kveldsmørket mot Skien.
En søndag i november 1930 skriver Håkon at det var et surt og kaldt vær,
men likevel var det fulle hus hver eneste kveld hele uken med Thor Sørlie på preke-
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stolen. Er det noe rart at far klaget over liten tid til brevskriving? ”Men på lørdag,
når Sørlie er på Borgestad, skal Arthur (Nordbø) og jeg til Porsgrunn på ungdomsfest.” Og så var det fester, møter og stevner med Oskar Halvorsen fra Oslo, Frøyshov
fra Hønefoss, Trældal og Alf Kasborg, amerikaneren Waarvik, Knut Petersen og
evangelistkvinnen Dagmar Engstrøm, for å nevne noen.
Det gamle Tabernaklet kunne til tider ikke romme alle menneskene, så Turnhallen
ble leid. Far forteller at det møtte fram omkring 1200 mennesker til et av Barratts
møter der. ”Mange besvimte av den trykkende luften og folk hang i ribbene langs
veggen i Turnhallen.”
En annen gang fortelles det om 800 mennesker på møte en torsdags kveld der
mange ikke fikk plass. Og det holdes ”store møter” med Rein Seehuus og far vil gjerne
gå selv om han er sterkt forkjøla. Forkynnelsen var alvorlig og ”gedigen” (et ord man
ofte brukte om sterk bibelsk forkynnelse), og det hendte vel i disse arbeidsledighets-tider, at forkynneren hadde en tendens til å love litt for mye hvis folk ”bare ville
bøye seg.”
Jesu gjenkomst sto ofte i fokus. Håkon fortalte om en gang han var i byen og fikk
det for seg at Jesus måtte ha kommet tilbake uten at han var blitt med. Da var det
godt at Martha Isaksen hadde broderiforretning på Landmannstorget, så han kunne
gå dit og se om hun var på plass. Å, jo da! Hun var fremdeles i butikken!
Turen gikk stadig til Larvik, den gang det tok 1 1/2 time med rutebilen og Håkon
kom hvit i fjeset etter å ha ”ristet” i 90 minutter på den kronglete Larviksveien.
”Husk å ta med fela, da ” var mors beskjed i brevene. Og sang og musikk ble det, for
hos Brodin i Larvik hadde de både grammofon og piano.

7-mannsmusikken spiller opp under et friluftsarrangement.
Eugen Luviksen på cello og Håkon Pedersen, fiolin.
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Mary og Håkon Pedersen
i Brekkeparken.

Den gode sangen og musikken ble et varemerke i Tabernaklet. Ja, den ble viet en stor plass i virksomheten. Mange unge
spilte forskjellige instrumenter, særlig gitar og fiolin. Håkon
var med fra han gikk i kortbukser og satt på plattforma og
spilte fløyte.
I november 1932 ble 7-mannsmusikken en virkelighet med
bl.a. Sørlie, Bjarne Amundsen, Solberg, Odden Fredheim og
far. Gunvor Amundsen (Ludviksen) var solist.Trioen Solberg,
far og Gunvor Amundsen (Ludviksen) spilte i begravelser i
flere år. ”I ensomme stunder” av Ole Bull sto ofte på repertoaret med fiolin og Gunvor på orgel. Håkon startet med
Brødrekoret på 40-tallet en gang. Det var fint å se og høre
når 8 staute karer stemte i ”Underfull er Guds nåde.” Jeg må
også få nevne Musikklaget som far var leder for i mange år.
Nå er de borte de fleste og er tatt opp i en enda større
sammenheng. Mange av oss litt eldre, kjente de fleste av dem
som var med på å legge en grunnvoll som det er verdt å bygge
videre på. Min far, Håkon Pedersen, ville ha fylt 100 år i
2008, samme året som Tabernaklet feirer sitt 100 årsjubileum, men Gud valgte å ta han hjem mange år tidligere.
Vi ser oss tilbake og minnes i takknemlighet. Men enda viktigere er det å se fremover og ha tro for at Herren igjen vil gjeste
Skien.

Musikklaget er på besøk hjemme hos fam. Seehuus i Marcus Thransegt. pinsen 1928.

’’Storm-Monsen’’

Håkon Storm og Ludvig Monsen, var to meget kjente vekkelses- og helbredelses-predikanter i første halvdelen av 1900-tallet, som samlet store tilhørerskarer. Storm-Monsen, som denne bemerkelsesverdige predikant-duoen
gjerne ble kalt, var særlig opptatt av å arbeide blant fanger og folk med rusproblemer, og ble på den måten forløpere for våre dagers ”Evangeliesentre”.
Ludvig Monsen bodde en tid i Skien der han arbeidet som feier, men en
kald natt i 1903 da det hadde dannet seg is over alt, falt han ned fra taket til
”Varden”. Han ble både lam og siden blind, som et resultat av denne ulykken.
Men i 1909 traff han Håkon Storm og de to utviklet et meget godt samarbeid
som predikanter. Sammen med Håkon Storm ble Ludvig Monsen fraktet
liggende i en spesiallaget drakjerre. Slik fremsto ”Storm-Monsen” i vekkelsesmøter både i Norge, Sverige, Danmark og USA, og hadde også flere møter i
Tabernaklet i Cappelensgate, blant annet i påsken 1918.
Det ble en beveget tid der mye skjedde og det ble stor oppstandelse omkring
i distriktet. Særlig fikk helbredelsen av Borghild Eriksen mye omtale. Hun
hadde ligget til sengs i 8 uker med store smerter, stiv rygg og fingre, forvridd
venstrearm og giktfeber, da hun ble fullstendig frisk
på et øyeblikk under forbønn. Sykdommen var som
strøket bort. Og da hun ga sitt vitnesbyrd på møtet
dagen etter, kunne en høre hvordan ”folk storgråt
rundt omkring i det fullpakkede lokalet.” Borghild
Eriksen reiste senere ut som Tabernaklets misjonær
til Swaziland.
I årene som fulgte kom Storm-Monsen flere
ganger på besøk til menigheten og på grunn av stor
tilstrømning, måtte man leie Turnhallen ved flere
anledninger.
Under et vekkelsesmøte i Tabernaklet i 1919 ble
de blant annet forstyrret av en beruset tilhører. Men
siden Storm-Monsen var vant til litt av hvert i sine
møter og dessuten hadde jobbet med alkoholikere
gjennom ”Stavanger natthjem”, så lot de seg ikke
skremme av dette. For øvrig var det en politimann
til stede, som ville kaste mannen på dør. Dette likte
brødrene Storm-Monsen dårlig, så de gikk i forsvar
for ”fylliken”, til politimannens indignerte protester. Enden på ”visa” ble at politimannen ble vist
på dør, og episoden slått stort opp, bl.a. gjennom
følgende dikt i lokalavisa:
Evangelistene Storm-Monsen. Feieren Ludvig
Monsen ble lam etter å ha falt ned fra Vardens
tak i Skien i 1903
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MENNESKER UT AV PARADIS – ELLER –
POLITIET UT AV STORM-MONSENS TABERNAKEL
Storm-Monsen prediker og lærer den tro,
at man må erkjenne for at blive god,
og derfor farter de rundt by og land
og frelser så mange som bare de kan.
Så holdt de et vekkelsesmøte en kveld,
Men blant fårene var det en drukken ”gesell”
En typisk fremtoning av synd og av last,
Så politiet steg frem og ville sette ham fast.
Da bleknet Storm-Monsen og ropte: - Hold an!
Vi skal nok greie å frelse den mann!
Vi adlyder mennesker mindre enn Gud.
Så tok de og lempet politimannen ut.
De sa: - Her i Skien er kvinnen så løs!
Mon ikke i Stavanger der finnes en ”tøs”?
Som for en kristen det seg hør og bør,
Gakk hen og fei pent for din hjemlige dør!
Tekst H.U.

Evangelistbrødrene Storm-Monsen hilser hverandre etter den mirakuløse
helbredelsen i Stavanger i 1915.
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Til tross for Ludvig Monsens alvorlige handikapp, forkynte brødrene frimodig om helbredelse og ba for syke i sine møter. Og mange under skjedde
og folk vitnet i møtene om at Gud hadde grepet inn i deres liv. Og året 1915
ble et bemerkelsesverdig vendepunkt for Storm-Monsen. Med 2000 tilhørere
til stede i Stavanger den 17. januar, ble Ludvig Monsen fullstendig helbredet.
Han reiste seg opp fra drakjerra og gikk omkring til forsamlingens store jubel.
Og straks sa han opp syketrygden.
De fortsatte å reise omkring etter dette, selv om arbeidet fikk en noe annen
karakter. Og overalt hvor de kom, ble det vekkelse.
I 1916 dro de til Stockholm og holdt vekkelsesmøter i seks uker der de
ba med over tusen mennesker til frelse og hvor mange vitnet om helbredelser.
Samme året etablerte de Den Frie Evangeliske Alliancemission og samarbeidet
bl.a. med Albert Lunde, Erik Andersen Nordquelle og C. M. Seehuus. De
innviet også et hvilehjem på Svartskog under navnet Iasin Terata hvor de formidlet personlig forbønn.
Storm-Monsen utga bladet ”Den Klare Morgenstjerne” og etablerte flere
hjem for samfunnets tapere. På Svartskog utenfor Oslo drev de et ”helbredelsessenter” fra 1920 og fram til 1943. De kjøpte senere en eiendom på Ormøya
ved Oslofjorden som også ble drevet som et hvilehjem. Men nominelle pinsevenner ble de aldri. De var medlemmer i Den norske kirke og polemisert
mot pinsebevegelsens ”åndsdåpslære”. Storm- Monsen ga ut en rekke oppbyggelige hefter.
Ludvig Monsen døde i 1949 – 74 år gammel, mens Håkon Storm levde helt
fram til 1966, da han døde nær 87 år gammel.

”Den apostoliske Ånd virker i en
atmosfære av bønn og profetisk salvelse.
Vi tror Gud vil utruste nye pionerer
med en apostolisk tjeneste til å sprenge
grenser og innta nye områder for Jesus.”

Sterke vekkelsestider (1931–36)

Da den 22 år lange Seehuus-perioden var over i Tabernaklet, kalte man predikanten Thor Sørlie som ny forstander, som hadde virket sammen med T. B. Barratt i
Filadelfia, Oslo. Først fikk han se et syn av en mektig
vekkelse i Skien, så fikk han kallelsen og da våget han ikke
annet enn å si ja.
Selv hadde Thor Sørlie opplevd vekkelsen ved Barratt
i 1907 og var sterkt opptatt av Åndens gaver og den profetiske tjenesten. Hans forkynnelse var i typisk pinsetradisjon med Gudsåpenbaring og åndelig bildetale. Og på
talerstolen var han djerv og utfordrende som en ”åndens
kriger”.
Han startet sin forstandertjeneste i Skien den 5. januar
1931 og fikk oppleve et vekkelses-eventyr av de helt store.
Allerede ved innsettelsen merket man en sterk forventning i menigheten der ”vekkelse” var det store bønneemnet. Og ganske snart opplevde man et åndelig ”værskifte” i åndsatmosfæren over møtene.
Det var på et ganske alminnelig tirsdagsmøte i februar
at gjennombruddet kom. Vanligvis hadde man ikke så
Thor Sørlie.
mange besøkende på tirsdagene, men da Sørlie gikk inn
for å legge dåpshandlingene til tirsdagskveldene, ble
trenden brutt. Og selv om det ikke var dåp denne aktuelle
kvelden, så var det likevel fullt i lokalet. Ja, det ble til og med gjort oppmerksom
på at det ikke var dåp denne kvelden og at de som ønsket å forlate lokalet,
kunne gjøre det under den første fellessangen. Men ingen gikk, og den kvelden
kom det åtte mennesker og overga seg til Gud. Isen var brutt og tilstrømningen
av folk økte så kraftig, at det ble et sikkerhetsproblem. Lokalet var overfylt og
mange kom ikke inn. Galleriet var så tungt belastet at det sank noen tommer
hver gang folk fylte det til trengsel. Og det var vel flere med forstander Sørlie
som var engstelige for at det skulle falle ned. Men galleriet holdt og Åndsatmosfæren i møtene var så sterk at det ble stor følelsesmessig bevegelse i
forsamlingen. Mange strømmet fram til forbønn og en kunne oppleve å be med
opp til 25 frelsessøkende på en kveld. Ja, til og med på søndags formiddag kom
det mennesker fram og søkte frelse. En formiddag var det 11 personer som
overga seg til Gud.
Lokalet ble som nevnt alt for lite og man måtte snart gå over til å holde
møtene i Turnhallen. Første gang man leide ”Turnhallen” var på forsommeren
1931. Thor Sørlie gir denne dramatiske beskrivelsen av trengselen som oppsto:
”Turnhallen var så fullpakket av folk at de hang oppetter ribbeveggene. Dørene
ble stengt lenge før møtetiden kl. 20.00 og jeg ble kalt ut til en som ville snakke
med meg. Det var like før møtet skulle begynne. Da bar brødrene ut tre som
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hadde besvimt på grunn av varmen og trengselen. I gaten stod det flere hundre
som ikke kom inn.”
Og under et pinsestevne i Tabernaklet der Edvin Larsson var hovedtaler,
måtte predikanten ta seg en tur utenfor i gårdsrommet for å forkynne for
de mange fremmøtte og be for frelsessøkende som hadde knelt på en trelem.
Samtidig gikk det for fullt kraft inne i lokalet og mange overga seg til Gud.
Det ble vekkelsestider som spredte seg over hel distriktet og som mange av
byens menigheter fikk ta del i. Dette satte naturligvis et sterkt preg på byens
sosiale og kulturelle liv. Flere av ”gatens løse fugler” ble frelst og politiet slapp
å patruljere gatene fordi folk var på møtene. Dansearrangementene i Turnhallen opphørte for en periode på to år og kinobesøket sank. Også idrettslagene
fikk merke vekkelsen da flere idrettsungdommer ble berørt og fikk helt nye
interesser. Og over hele byen snakket folk om vekkelsen. Mange søkte også
frelse i sine hjem og kom senere på møtene og bekjente Jesu navn. Flere tidligere fotballspillere, kommunister og drankere, sto nå fram på møtene og ga
sine gripende vitnesbyrd.
Åndsatmosfæren på møtene smeltet de troende sammen i kjærlighet og
overbeviste folk om nødvendighetene av å bli frelst. Argumentasjoner og overtalelseskunster var ikke nødvendig. Straks folk kom inn i lokalet, opplevde de
hvordan Guds ånd arbeidet med dem. Og selv om det var store forsamlinger,
gikk alt rolig og ordentlig for seg. Og denne vekkelsen kom til å vare i omkring
3 år. De fem første månedene av vekkelsen hadde over 200 overgitt seg til Gud
og av disse var 120 døpt og tillagt menigheten. Fra 1931 til `37 ble omkring

Predikende brødre i Skien: Ved bordet: Johan Magnussen, Erling Strøm, Sigurd Bratlien og Thor Sørlie.
Bak fra v: NN, Sven Ski, Bjarne Amundsen, Ingolf Kolshus og Eugen Ludviksen.
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500 nye medlemmer lagt til menigheten. Og denne perioden regnes som en
av de største og mest dyptgående vekkelsene i den norske pinsevekkelsens
historie.
¨Fra Skien spredte vekkelsen seg til hele regionen, og til Brevik i 1932.
Sørlie fylte lokalet med folk fra Skien og da nysgjerrige Breviksfolk også kom til
for å se hva som var i ferd med å skje, måtte Sørlie slutte med å ta med folk fra
Skien. Betania ble stuvende fullt hele vinteren og man ba med mange frelsessøkende.
Og på grunn av denne vekkelsen måtte lokalet utvides og ble innviet i desember 1932. Thor Sørlie avsluttet som forstander i Tabernaklet, Skien den 6. mars
i 1937.

«Dampen sto ut av det overfylte lokalet»
Skiensmannen Georg Arntzen forteller i boken ”Skienspatrioter” om hvordan
de unge fra Duestien kunne oppleve vekkelsesmiljøet på 30-tallet:
”Menighetsarbeidet i Skien var mangfoldig, og jeg husker mange episoder fra
”Duestien-guttenes” besøk i menighetslokalene. I Betania var det Johannes Bjåland
som rådde grunnen. Og litt lenger nede i gata, der Velferden holder til i dag, var det en
annen predikant. Han het Thor Sørlie. Der var det mer spennende å gå. Også her ble
det gjentatt og gjentatt at uten å være frelst, var det farlig å leve.
I møtelokalet var det ofte et svare leven med tungetale og bønnerop. Fra benken
reiste den ene etter den andre seg og talte i tunger. Jeg forsto ikke det døyt av hva de
sa… Den eneste som visstnok forstod noe, var predikanten Thor Sørlie. Han oversatte
alt som ble sagt og skreket i forrykende tempo.
Dette var stor underholdning for oss gutter fra Duestien – og alt var gratis. Men
hvis vi ga uttrykk for at dette var moro, ble vi regelrett kastet på dør. Utkasteren var
en svær kar, ansatt i Tollvesenet (Red. anm: Kaspar Hansen) Han ruvet godt i landskapet.Vi hadde jo hørt om både tollere og syndere.”
Bakkengutten Bjarne Grimsrud forteller:
”Vinteren 1931 gikk det rykter i byen om at Grane ikke ville kunne stille lag den
kommende sesong, fordi en stor del av spillerne hadde gått inn i pinsemenigheten i
Tabernaklet. Det var den vinteren en veldig religiøs vekkelse i Skien, Lokalet lå i
Cappelensgate.. Men det var bare den delen av bygget som har lengderetningen mot
Cappelensgate, og tre vinduer på sydveggen som eksisterte da. I dette lille lokalet holdt
forstander Thor Sørli møter nesten hver kveld. Lokalet var overfylt, og mange kom
ikke inn. Det var en usedvanlig kald vinter, og vi guttunger la kveldens sparketur til
Cappelensgate. Der sto vi utenfor lokalet og ventet på at noen skulle ut eller inn. Da
sto dampen fra det overfylte lokalet som en virvel ut døren, slik vi kunne se fra Unions
fabrikker. Mange, også fra Bakken, ble med i menigheten den gangen, men Grane
kunne stille lag også i den sesongen.
En fra Granemiljøet som ble med, var Reidar Simonsen, bror til Dagfinn. Reidar
Simonsen ble senere en sentral person i Pinsebevegelsen i Norge. Det skjedde også
en ytre forandring med dem som ble med i Tabernaklet og andre menigheter. En del
av dem hadde tidligere ligget under for alkohol, og var preget av det. Nå rette de seg
opp. Og konene på Bakken kunne konstatere, når de hadde møtt en av dem på
gata, at ”han var pent stelt og pen i tøyet.” forteller Grimsrud i boken ”Skienspatrioter”.
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Tabernaklet i Cappelensgt. 8
(1932–1971)

Gunhild og Sverre Olsen (Kornmo)
med barna: Morgan, Ketty,
William og Konrad.

Da vekkelsen i 1931 var et faktum, ble tilstrømningen
så overveldende at Tabernaklet ganske fort ble alt for
lite. Folk fylte lokalet til trengsel og galleriet var så
stappfullt at det sank noen tommer under hvert møte.
Og man ble fort klar over behovet for et større lokale.
Det ble opprettet en byggekomité og man gikk til
anskaffelse av nabotomten i Fredrik Stangsgt.1.
I 1932 gikk man i gang med utvidelsen der K.
Skoland var byggeleder, og mange av menighetenes
medlemmer bidro med dugnadsinnsats. Forstander
Thor Sørlie tok selv på seg arbeidsklærne og bisto med
rørleggerarbeidet.
Lokalet hadde nå økt kapasiteten fra 400 sitteplasser til det dobbelte. Og den 18. desember 1932
var det klart for innvielsen, der selveste T. B. Barratt
holdt innvielsestalen. Den innkjøpte eiendommen i
Fredrik Stangsgt. 1 tjente i noen år som forstanderbolig. Senere ble den brukt til vaktmesterbolig og
kontorer. Og ved årsskiftet 1944/45 var gjelden på
lokalet helt nedbetalt.

Gode veksttider (1937–42)

Fredrik Eriksen fikk ingen enkel oppgave da han overtok etter Thor Sørlie
høsten 1937. Som personer var de svært ulike. Sørlie var den fyrige vekkelsespredikanten og karismatikeren, mens Eriksen var den veltalende og sindige
hyrden. Lik Apollos var han ”sterk i skriftene” og en meget dyktig forkynner
og bibellærer, men det skulle store lederevner og gaver til for å overta en forsamling som for det meste besto av nyfrelste medlemmer som hadde sterke
opplevelser bak seg. For mange av de nye var det ”Thor Sørlie” som var deres
mann og Eriksen måtte kjempe for å komme seg ut av ”skyggenes land”.
Dessuten ble det krigstider og unntakstilstander som satte menigheten på
mange harde prøver. Men til tross for dette fikk menigheten fortsatt oppleve
gode og byggende tid, selv om det ikke lenger var i ”vekkelsens” tegn.
Fredrik Eriksen sørget for at det ble holdt regelmessige møter under de
første krigsårene. Og i menighetsbladet i mai 1940 skriver han bl.a. ”Vi har
opplevd en underbar tid. Flere har søkt Gud under møtene, men også i sine hjem.
Ja, Gud har virket kraftig på den enkelte i disse krisedager, men tre av våre brødre
har vært holdt som krigsfanger: Harald Moen, Gunnar Tveter og Johannes Tornquist,” forteller Eriksen.

Fredrik Eriksen med familie.
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”- Men dessverre har enkelte blitt grepet av krigspsykosen hvilket fører til
at velsignelsen i ånden tapes. Det gjelder nu mer enn noensinne å holde seg nær til
Gud i bønn og ved lesing av Ordet. Større stevner kan ikke avholdes”. Fredrik
Eriksen forbereder også vennene på at lokalet kan bli beslaglagt av tyskerne.
I skoleåret 1940–41 var søndagsmøtene stappfulle, til tross for at flere
av menighetens medlemmer hadde evakuert pga. krigssituasjonen.. Mange
ufrelste søkte til møtene. Det var en stille vekkende ånd. Og sangen ”Det skal
bli strømmer av nåde” ble en gjenganger og det var alvorlige og vekkende
budskap i møtene. Stadig ble det holdt dåp. Det ble også drevet en aktiv
utpostvirksomhet i Gjerpen, Melum og Ulefoss på denne tiden. Fredrik Eriksen var også sterkt engasjert i misjonsarbeidet der Kongo-misjonen lå han
tungt på hjertet, og da krigen var over, deltok han i hjelpearbeidet for Tyskland.
Men mot slutten av Eriksens forstandertid drev det ”mørke skyer” inn over
menigheten og det oppsto en del bitter personstrid der Fredrik Eriksens forhold til Thor Sørlie sto i fokus. Ryktene gikk om ”boikott” og til tross for flere
forsøk på å rydde opp i det en betraktet som ”kommunalpolitiske forvrengninger”, ble mange navn og beskyldninger trukket inn i de motsetningsfylte
samtalene som foregikk på en hel serie av menighetsmøter.
Eriksen svarte med å si opp sin stilling i desember 1941 og det ble nedsatt
en granskningskomité som avla sin rapport den 17. mars 1942. Da stilte hele
eldsterådet sine plasser til disposisjon og fratrådte. Og de toneangivende kombatantene, brøt ut av menigheten sammen med omkring 50 medlemmer og
dannet forsamlingen ”Emmaus”. (Se eget avsnitt!)
Fredrik Eriksen hadde da betjent menigheten i 4 1/2 år og han skriver
følgende i menighetsbladet ved sin avskjed: ”Disse årene har vært en rik og interessant tid. Jeg har lært å elske menigheten og arbeidet her. Menigheten i Tabernaklet
er et Guds verk bygget på grunnvollen Kristus. Den ene stormen etter den andre har
rast over menigheten, men hver gang har den kommet igjennom lutret og styrket. Og
så den prektige musikken vår! Jeg syns ikke jeg hører slik løftende og inspirerende
sang og musikk noe sted som i Tabernaklet!”
Menigheten Tabernaklet, Skien kom også til å bety en hel del for bygdene i
Telemark på denne tiden. Flere fra Vest-Telemark og Ulefoss-distriktet hadde
kommet til Skien for å bli frelst under vekkelsestiden. Og mange av dem
ble døpt og lagt til menigheten Tabernaklet. Men etter som årene gikk og det
ble etablert egen virksomhet i de fleste av bygdene i Telemark, var det naturlig
at disse vennene ble overført dit. I 1941 startet for eksempel vennene i
Høydalsmo egen virksomhet. Og menigheten på Ulefoss etablerte seg i 1944
med 39 medlemmer fra Tabernaklet. Dette ga naturligvis en del utslag på
Tabernaklets menighetsstatistikk som ikke skyldtes tilbakegang.

Da «Broder Åge»
ble frelst
I Sundgt. 9 bodde Ingeborg Nærum
i annen etasje og der var det ofte
bønnemøter. For søster Ingeborg
fikk aldri nok av bønn og holdt gjerne
et par bønnemøter i uka i leiligheten
sin. Her samlet vennene seg til husmøter med sang, bønn og Gudsord.
Åge Samuelsen.
Og det var akkurat det som
skjedde denne spesielle junikvelden i 1944 da den fordrukne naboen, Åge
Samuelsen, kom ravende hjem på ustøe ben etter en rangel i byen. Han stanset
opp da han hørte sang og musikk fra vinduet til Ingeborg, hoppet over gjerdet
og la seg i buskene og lyttet til sangen: ”Hvitere enn sne”.
Det skjedde noe med ”Gogge” denne
kvelden. Tårene rant fra kinnet og han
erkjente at han hadde fått nok av det ”forlorne livet”. Og der bak buskene i Sundgate
ble bestemmelsen tatt: - I morgen går jeg på
møte og blir frelst! Og slik ble det.
Han staset seg opp som best han kunne
og dro av sted til Frelsesarmeens lokale der
Tabernaklet holdt møte. Vennene været
bråk da de så ham, for Gogge var kjent på
byen som en fryktet slåsskjempe. Og da
møtet gikk mot en avslutning, tok Even
Gundersen kontakt med Åge og inviterte
ham til å gi seg over til Herren.
Sammen gikk de fram til botsbenken,
der han ble tatt hånd om av Halvor Hansen
som veiledet og ba med ”verstingen” fra
Bakken. Og slik ble ”Gogge” forvandlet til
”Hele Norges broder Åge”. Da møtet var
over, var det Arne Kåre og Hjørdis Andreassen som tok på seg ansvaret for å følge
opp den nyfrelste broderen. For det var ikke
første gang han hadde bøyd seg. Han hadde
vært framme under Sørlie-vekkelsen også.
Men denne gang ble det alvor og det tok
ikke mange dagene før han var av sted på
sykehuset og sang og spilte for pasientene:
”Hvilken venn vi har i Jesus!” Og ned på
Der i 2. etasje på Sundgt. 9 hadde vi bønnemøte,
forteller Grethe Stamland, og her bak buskene
friluftsmøte i Gråten sammen med Halvor
lå Åge og lyttet.
Hansen.
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Åge Samulesen (nr 2 f.v.) med Traktatmusikken på tur til Grimstad (?) Andre kjente ansikter:
Frank Clausen, Johannes Tornquist, Rolf Thorsen, Arvid Johnsen og Kristoffer Bøyesen

En predikant blir født
Åge Samuelsen ble tidlig med i Traktatmusikken som fartet omkring i distriktet, men det kom stort sett bare Halleluja-rop og sang til liflig gitarspill fra
broder Åge. Men en gang han syklet til Melum sammen med Halvor Hansen
for å holde møte på ungdomslokalet, skjedde det noe som kom til å forvandle
gatesangeren og dansemusikeren til en av landets mest kjente vekkelsespredikanter.
Halvor Hansen talte under møtet og Åge Samuelsen sang og vitnet. Men
da møtet var over, hadde noen sluppet ut lufta av dekkene på sykkelen til
Åge Samuelsen. Dermed måtte Halvor ta begge gitarene på styret, plassere
Halleluja-trubaduren på baksetet og sykle den lange veien hjem til Skien mens
han holdt den punkterte sykkelen ved siden av seg.
Det var under denne turen det skjedde. Halvor Hansen benyttet anledningen til å veilede den friskfyraktige trubaduren. Og det ble en samtale som
kom til å forandre det meste for broder Åge. – Du er flink til å synge, Åge og
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du roper ofte Halleluja!, oppmuntret Halvor Hansen og la til: - Men du må
begynne å lese Ordet, Åge, så du har noe å gi! – Jeg leser da i Bibelen, jeg!
forsvarte Åge seg. – Men jeg får ikke noe ut av det! – Du må be Gud om å få
åpenbaring i Ordet så du skjønner det du leser! fortsatte Halvor Hansen.
Jo da, broder Åge lovet å ta utfordringen broder Halvor hadde gitt ham, og
det gikk ikke lange tida før en ”predikant” var født. Broder Åge ”fikk et ord!”
som ble levende for ham. Med Bibelen under skjorta løp han noen runder
rundt kjøkkenbordet hjemme i Oscarsgate og priste Gud, for nå kunne han
komme på møtet og si: - Jeg har fått et ord! Og det merket forsamlingen
som han delte ”ordet” med. En ”vekkelsespredikant av Guds nåde” var født og
heretter var løpet lagt: Åge Samuelsen ble en svært etterspurt reise-predikant!
For han var jo både en trubadur som skrev og komponerte egne åndelige
sanger, og en slagferdig og folkelig predikant som det var spennende å høre
på!

Et yrende liv på Bakken!
Gunda Hansen på Bakken var den aller første kristne i Oscarsgate. Huset lå vis
a vis der Åge Samuelsen vokste opp. Like ved siden av residerte den beryktede
”Rottenikken”. Gunda gikk ofte omkring og sang og ba. Og de ni jentene som
vokste opp i huset til Gunda, ble også svært glad i sang og musikk, og deltok
ofte med åndelig sang på ulike steder. Men alle kjente alle på Bakken og siden
Gunda var en markant kristen i nærmiljøet, ble hun ofte utsatt for sladder og
ondsinnede rykter
Far i huset var et Jehova Vitne, men da Åge Samuelsen var blitt frelst og
holdt vekkelsesmøter i Tabernaklet, måtte også han av sted for å høre. Og det
ble et radikalt møte der han falt på sine knær og søkte Gud til frelse. Gunda
Hansen hadde fått bønnesvar!
Det var et yrende liv på Bakken på denne tiden med mange barnerike familier i små arbeiderboliger. Og de sosiale skillene og frontene var svært markante mellom bedehushjemmene og de andre hjemmene som ofte var preget
av rusproblematikk.
Likevel var det et fantastisk samhold og et folkeliv på Bakken som var helt
spesielt, enten man tok robåtene fatt og rodde oppover Falkumelva med sang
og spill, eller man rasket sammen et improvisert kor på Thunes-hjørnet om
kveldene. Og alle hadde klengenavn.

Brødre i Ånden

Søndag formiddag kom en lykkelig og salig Georg Nilsen vandrende fra ferjestedet på Bakken med bibelveska under armen. Han passerte Granes klubbhus
og da han fikk øye på Josef Simonsen på hjørnet, løftet de begge armene og
ropte ”Amen!”
Utenfor huset til Åge Samuelsen gjorde de en liten stans for å få med seg
Sivertsen som bodde i annen etasje. Og sammen dro de tre brødre i ånden av
sted til søndags formiddagsmøte i Tabernaklet, som var ukas høydepunkt.
Og på veien dit frydet de seg sammen og sang.
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Alle kjente’n Åge!
Naturligvis var det en aldri så liten
sensasjon i Skien da den beryktede
slåsskjempen, gatesangeren og fyllefanten fra Bakken, Åge Samuelsen,
hadde blitt frelst sommeren ’44. Og
det var vel ikke så mange av de gamle
kameratene som trodde at dette ville
holde. Men de så jo naturligvis hvordan han ”dresset seg opp” og la om
kursen, og ble en ”møteløve” der han
deltok ivrig med sang og spill og
vitnesbyrd. Særlig vakte han oppsikt
med sine særegne og gripende åndelige
viser som tidlig fikk en stor utbredelse
både gjennom grammofonplater og
som skrevne musikkforeningssanger.
Åge Samuelsen fartet til å begynne
med omkring i Telemark og samlet mye folk til sine møter. Folk ble omvendt.
Og fra julen 1954 og mange måneder framover, fikk han oppleve en kraftig
vekkelse i sin egen menighet, Tabernaklet. Store skarer fylte lokalet i møte etter
møte, og mange ble frelst, døpt og åndsdøpt. Og Åge Samuelsen ble kjent som
en original og frimodig vekkelsespredikant som fikk forsamlinger i bevegelse.
Over alt samlet han fulle hus og vakte stor begeistring, blant annet i Salem,
Oslo, men mange syntes nok også at han opptrådte svært provoserende og
udannet. Og pressen var tidlig på banen med sine skandaliserende omtaler av
broder Åges virksomhet. Særlig var det hans pågående helbredelses-virksomhet
som skapte debatt.
Det kom til skarpe brytninger omkring Åge Samuelsens virksomhet og
under sommerstevnet på Hedmarktoppen i 1957, valgte toneangivende
pinseledere å forfatte en pressemelding der man tok avstand fra Åge Samuelsens virksomhetsform. Samtidig forhandlet man fram et kompromiss i samarbeid med Samuelsen der han gikk med på å slutte å holde møte for utbrytere,
slik han hadde gjort i Sarpsborg. Men da avisene skrev at ”Åge Samuelsen
måtte bøye kne” våknet opprøreren i ham og bruddet var et faktum. Samuelsen
var ute av pinsebevegelsen.
Åge Samuelsen etablerte da sin egen virksomhet under navnet ”Maran Ata”
i 1958, og begynte faste møter i Festiviteten i Skien. Nye menigheter oppstod
– ikke minst i Telemark. Åge Samuelsen ble etter hvert Norges aller mest
berømte og beryktede vekkelsespredikant som stadig figurerte på forsidene av
avisene og holdt store folkemøter både på torg, i telt, i Folkets hus og på store
handelsmesser. På 80-tallet utga han en rekke LP-plater med åndelig sang
og musikk som solgte i store opplag, samtidig som han ble en svært populær
”underholdningsartist og stand-up-komiker” som ofte opptrådte på TV, på
store handelsmesser og show.
Åge Samuelsen redigerte sitt eget blad: ”Maranata-bladet” (Siden: ”Vekkeropet Maran Ata”) og hevdet at han var ”Barratts ektefødte sønn” som representerte den opprinnelige pinsevekkelsen. De etablerte pinsemenighetene
hadde stivnet i former og tradisjoner, ifølge Åge.

Framgang i krigstider

Hjalmar Ski tiltrådte sin forstandergjerning i Skien høsten
1942 og gikk trøstig i vei med å skape ro og samling i
flokken etter en turbulent tid. Fortsatt var det en viss
avskalling til ”Emmausforsamlingen”. Dessuten var menigheten uten eldstebrødre. På denne tiden ba han alle
medlemmene i menighetene om å fornye sine medlemskort som en bekreftelse på at de fortsatt ville stå med i
virksomheten.
Hjalmar Ski valgte tidlig å fokusere på positive satsingsområder som kunne virke samlende og kalte Kåre Lie
til fast evangelist i distriktet fra januar 1943. Og til tross
for krigstider og krisetider, ble det holdt regelmessige
møter fram til tyskerne beslagla lokalet. Men det var harde
tider og i mars 1943 var det offerdag til brensel.
Dermed måtte menigheten ut på leiemarkedet fram
til de igjen overtok Tabernaklet ved påsketider i 1945.
Men Gud gjorde krisetider til framgangstider og i denne
”utlendighetsperioden” ble 85 nye medlemmer ført inn i
menighetsprotokollen.
Hjalmar Ski (1900–80) ble født i Røyken, omvendt og
døpt i 1918, og utsendt som evangelist fra 1922. Han
hadde en rik evangelisttjeneste både i Danmark og Norge som ung og var
redskap til vekkelser mange steder og har vært forstander i flere byer. Han har
virket som bibellærer over hele landet og i årene 1933–39 var han sekretær i
Kongomisjonen.
Da krigen var over og 17. mai ble feiret med stor jubel, deltok omkring
300 av Tabernaklets medlemmer i det store folketoget i byen og den 7. juni
samme år, markerte Tabernaklet kongens hjemkomst med en stor takkefest der
broder Arnesen talte. Sommerstevnet i Skien i 1946 ble også et kjempemessig
høydepunkt i menighetens historie. Hjalmar Ski avsluttet som forstander i
februar 1947 etter 4 ½ års byggende tjeneste.

Da tyskerne tok Tabernaklet
Vennene i Tabernaklet var samlet til formiddagsmøte i oktober 1943, da tyske
soldater plutselig trengte seg inn gjennom dørene. De forlangte å få overta
menighetslokalet straks for å benytte det til lager. Forstander Hjalmar Ski var
sindig nok til å be om å få lede menigheten i bønn før overtagelsen og det fikk
han. Det ble en alvorstung stund og en trist dag for menigheten, før vennene
gikk stille ut.
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Møtevirksomheten gikk dermed en ambulerende og uregelmessig tid i møte
der ulike menigheter stilte sine lokaler til disposisjon når de ikke selv hadde
møter. Og menighetshuset Tabernaklet ble ”vanæret” og fylt opp med vin,
brennevin og tobakk av tyskerne.
Faste møtetider opphørte. På søndagene kunne det variere fra kl. 16 til
kl. 21. Men folk fulgte godt med og det ble fulle hus overalt. Og mange søkte
forbønn. Og endelig: Palmesøndag 1945 ble Tabernaklet frigitt og den omflakkende tilværelsen var slutt. Og ved nyttårstider 1945 var gjelden på lokalet
nedbetalt.

”Smuglerkjøtt” til velsignelse
Det var krig og magre tider. Mange led nød og rasjoneringen var stram, men
det hendte at noen kom over noen godbiter. En gang fikk Kristoffer Bøyesen
kontakt med en bonde oppe i Telemark som hadde en kuslakt å tilby. I all stillhet ble hele herligheten sendt med kanalbåten til Skien.
Kristoffer stilte opp på Hjellebrygga og passet på å holde kjøttlasset skjult
for tyskerne. Deretter ble det ”smuglet” opp til Lundegata, der det ble partert,
fordelt og kokkelert. Så gikk det ut diskrete meldinger til vennene, som sendte
barna av gårde med bøtter og spann for å hente herlig lappskaus og prima
kjøttstykker. Det ble mange velsignede måltider og rene julestemningen i mangt
et pinsevennhjem denne dagen.

Blide søndagsskolefolk bakpå lasteplanet på vei til søndagsskolens sommeravslutning på 1950-tallet.

Sommerstevnet 1946

Pinsevennenes landsommerstevne i Skien i 1946 ble det største stevnet i
pinsevennenes historie med mange faste deltagere, 250 predikanter og med
over 3500 til stede på avslutningsdagen. Mange måtte avfinne seg med ståplass
utenfor teltet bak Skien kirke. - Det var sol og sommer, glede og fest, alvor
og grepenhet over samværet, og rådslagninger ved ”Rubens bekker”, heter det i
referatet.
”Det ble en enestående mønstring av pinsevenner fra hele landet til årets sommerstevne. Gjennom hele uken deltok om lag 800 faste deltagere og lørdag og søndag
slo det alle rekorder. Da strømmet folket til så det tok nesten pusten fra oss som sto
ansvarlige.”
Det store teltet ble innviet på St. Hansaften med mange mennesker til stede.
Arnesen og Martin Ski talte og Abraham Havstad fra Ordal, deltok også i
møtet. Og mandag 24. juni var det velkomstmøte i et fullsatt telt. Omkring
2000 hadde møtt fram. Også en del svenske og danske venner var representert.
”Etter innledningen med 1 Johs 1:1 steg takke- og bønnebruset som en mektig bølge
fra den store forsamlingen opp til Han som bør og skal æres for sin usigelige nåde.
Og alle var forventningsfulle”.
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Det ble holdt samtalemøter hver formiddag og ettermiddag i et overfylt Tabernakel. Aktuelle emner sto på
dagsorden og forstander Hjalmar Ski var ordstyrer. Og
det hendte at han brukte tittelen ”engelen for menigheten
i…” når han ga ordet til en av forstanderne. Men da den
originale reisepredikanten Johan Magnussen fikk ordet,
innledet han med å si: ”Jeg er ingen engel”.
Et av emnene var ”Vekkelsesarbeidet iblant oss.” Og
spørsmålene som ble drøftet var: - Hvilken oppgave har
en vekkelsesbevegelse? – Hva hindrer og hva fremmer en
vekkelse nå? – Og hva med ettermøtet?
Neste tema var ”Ytremisjonen”. Misjonær Cornelius
talte. - Trenger vi nye retningslinjer? Og hva med misjon
blant jødene? Og hva med de lidende i Europa?
”Ungdomsarbeid og leirer” var et hett tema under
sommerkonferansen i 1946. To år tidligere ble det vedtatt en radikal resolusjon under sommerstevnet på Hamar
der man bestemt tok ”avstand fra den utglidning – som
dessverre har forekommet – av samfunnenes utskillelse av
ungdommen som en spesiell gren, med ungdomsleirer, ung- C. M. Seehuus fotografert i teltåpningen under sommerstevnet 1946.
domsuker og ungdomsmøter. Av Guds store nåde har pinsevennene aldri hatt eller har noen vanskeligheter med å samle
eller beholde ungdommen, bare ilden brenner…” Man så derfor på etablering av
eget ungdomsarbeid som frafallstendenser.
Mange av dem som var til stede i Skien sommeren 1946 understreket at
innslaget av unge var stort til tross for at man ikke drev et eget junior- og ungdomsarbeid. En ønsket ikke et foreningssystem for de unge, men at alt arbeidet
skal gå ut fra menigheten. Mange advarte mot ”å splitte opp menigheten” i
aldersgrupper. Holdningen ble uttrykt i slagordet: Unge og eldre skal være
sammen!
Spørsmålet om å samle unge til bibelsamtaler, ungdomsstevner og leirer
med oppbyggelige samvær, var det delte meninger om. Men man understrekt
at slike samlinger måtte ha åndelige, stabile og velkvalifiserte ledere og talere.
Birger Tornes var en pioner når det gjaldt leirvirksomheten og han hadde
bl.a. arrangert en gutteleir i Kviteseid sammen med Carl Beckstrøm i 1943.
Tornes var en anerkjent og godt utrustet bibellærer. Mange så likevel en fare i
å samle de unge til egne leirer. Forstander Kristian Heggelund var en av dem
som gikk sterkt imot en slik oppsplitting.
”Det var en enestående fin og god ånd under alle samtaler” skriver Hjalmar Ski
om de ulike forhandlingene. ”En broderlighet uten like gjorde seg gjeldende, så det
var en fryd å være til stede. Avslutningen lørdag og søndag ble en mektig markering
og en herlig og gedigen demonstrasjon av frigjorte og salige pinsevenner.” Teltveggene
måtte rulles opp og det var like mange utenfor som inne. Det ble brukt
høytaleranlegg så alle fikk høre forkynnelsen. Thor Sørlie talte søndag formiddag ”så det grep oss alle på en mektig måte.” Flere søkte frelse og mange ble
fornyet.

Gjenreisning i fredstid

Etterkrigstiden bar naturlig nok preg av å være en gjenreisningstid med stor innsatsvilje og nye muligheter.
Roald Andersen med familie ble hilst velkommen som
forstanderfamilie i Tabernaklet i april 1947 og fikk betjene
menigheten i en fin og byggende tid.
Roald Andersen hadde sin bakgrunn i Oslo og hadde
tidligere reist som evangelist, bl.a. i Sverige fra 1932-37.
En gave han tok godt vare på også i sin tid som forstander.
Men han hadde også gode evner som hyrde, sjelesørger og
leder som gikk i spissen og tok ansvar.
Roald Andersen var en ivrig evangelist og hyrde som
hadde ganske strenge krav til ”fåreflokken”. Bønnemøter
var bortimot obligatoriske og en skulle ikke bli stående
utenfor og småprate sammen etter møtene, men ta vare på
”den gode atmosfæren” og gå stille hjem. Samtidig var
Andersen en omgjengelig hyrde, som hadde et godt øye
til barna og de unge og han deltok gjerne på barnemøter.
De som var barn på denne tiden, minnes også den omsorg
og kjærlighet de ble møtt med av enkelte voksne, som
f.eks. Mary Pedersen med sine oppmuntrende ord og
gartner Amundsen som gjerne strøk sin velsignede hånd
over barnehodene for å vise at han satte pris på dem.
I sin avskjedspreken i november 1952 talte forstander Andersen ut fra
tekstordet ”Skje din vilje” - om betydningen ved det å være i Guds vilje.
- Lykke er ikke å behage eller tekkes våre medmennesker, men vår lykke er å gjøre
Guds vilje, sa han bl.a.

Roald Andersen
i munter passiar.

50-tallet i vekkelsens tegn

50-tallet kom til å stå i erkjennelsens og vekkelsens tegn.
I Oslo hadde vekkelsen omkring Algot Niklason satt søkelyset på syndserkjennelse og i Korsets Seier var ”vekkelse”
det heteste temaet som gikk igjen i omtrent hvert eneste
nummer. Predikanten Emanuel Minos hadde store vekkelsesmøter omkring i landet og ga ut en bok om vekkelse.
Dette kom også til å prege åndsatmosfæren i Tabernaklet
der forkynnelsen la vekt på frigjørelse gjennom å gjøre opp
med hverandre. Det ble en god tid i menigheten.
På denne tiden var det vanlig å mene at ”mannen i
Romerbrevet 7” var en uomvendt mann. Men da det i et
møte ble mange som sto fram og bekjente sine mindre
gode sider, sukket møtelederen og sa: - Jeg tror sannelig
ikke at vi er bedre enn mannen i Romerbrevet 7, noen av
oss!
I mars 1952 ble det holdt en serie vekkelsesmøter i
Skien som varte over flere uker og ble til velsignelse for
mange. Emanuel Minos deltok som evangelist under disse
møtene og avslutningsmøtet i Skien kirke var helt overfylt.
Da innbydelsen gikk ut, strømmet folk sterkt beveget fram
til alterringen og fylte opp hele koret med søkende mennesker.
Året etter kalte Tabernaklet William Bjerke som forstander. Han kom ved
pinsetider i 1953 fra et engasjement hos Alma Halse i Alta og var lite kjent i
distriktet fra før. Han fremsto som en iherdig og menneskelig leder som var
ofte på farten i sin ”Julius”-bil for å besøkte eldre og syke. Men det ble mye å
ta tak i og etter hvert vokste oppgavene ham aldeles over hodet. For allerede
ved juletider i 1954 brøt det ut en vekkelse i Tabernaklet som kom til å sette
både forstander Bjerke og eldsterådet på harde prøver. ”Det hele begynte som en
Åndens høytid,” forteller William Bjerke til Korsets Seier i februar 1955: ”Ja,
julehøytiden i 1954 vil gå inn i historien som en vi vil minnes lenge, og da særlig
festen 2. dag. Da tok Herren slik hånd om ledelsen at broder Åge Samuelsen og jeg
ble stående der.Vi kunne ikke lede lenger, men vi fikk se hvordan et Guds pinsevær
gikk over forsamlingen og plattformen. Det var jubel og gråt, høymesse og aftensang,
tunger og tydning. Ingen hadde lyst til å gå, så det ble sent før vi gikk hver til vårt
den kvelden,” forteller en begeistret William Bjerke.
Åge Samuelsen var i ferd med å få sitt store gjennombrudd som vekkelsespredikant. Gjennom sin Gudgrepne åpenbaringsforkynnelse og sine inspirerte sanger, ble han brukt på en helt spesiell måte. Han var også svært frimodig og pågående i ettermøtene der mange søkte frelse og helbredelse.
I tillegg var han en ivrig dåpspredikant og mange ble døpt. Det fortelles om
et spesielt møte der broder Åge ba alle de som ikke var døpt med ”troendes
dåp” om å reise seg, og det var en hel flokk. Deretter ba han dem av disse som
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var imot dåp, å sette seg igjen. Noen få satte seg, mens alle de som fortsatt sto,
ble beordret til dåp førstkommende søndag. En av dem som ble døpt ved denne
anledning, var Anna Sand. Om lag 50 nye medlemmer ble lagt til menigheten
dette året.
Vekkelsen, som varte i minst 8 måneder framover, kom også til å by på store
utfordringer. Avisene, med Dagbladet i spissen, laget sensasjonsreportasjer
som bare økte oppslutningen om møtene, slik at lokalet til tider var helt sprengfullt. Dessuten ble oppmerksomhet omkring Åge Samuelsens person så stor at
det bød på store problemer å opprettholde samme intensitet og glød i møtene
når broderen var borte.
Virksomheten i menigheten var ganske forandret sommeren 1955 og mange
hadde blitt frelst, åndsdøpt, tent i brann og fornyet gjennom broder Åges trosfriske og inspirerende tjeneste. Men Samuelsen var jo ingen forstander eller
sjelesørger. Og mange av dem som hadde sine sterke opplevelser ble naturlig
nok skuffet når virksomheten etter hvert falt tilbake til gamle folder og former.
For forstander William Bjerke ble det en nesten umulig oppgave å fylle den
charismatiske rollen som Åge Samuelsen hadde hatt. Problemene gikk særlig i
to retninger: Åge Samuelsens fargerike og noe originale måte å forkynne på,
skapte etter hvert et skisma som ledet til dannelsen av Maran Ata-bevegelsen
sommeren 1957. Og forstander William Bjerke måtte ta en del av de belastningene som oppsto i kjølevannet etter broder Åge. Situasjonen kulminerte
med et noe dramatisk menighetsmøte i januar 1959 som førte til at Bjerke
måtte gå av allerede i februar.

Forstander William Bjerke med årets ”konfirmanter”: F.v. Mirjam Christensen, Eva Kittilsen
(Westgård), Berit Langerud (Tørre), W. B., Bente Pedersen, Grethe Andersen og NN. 2. rekke: NN,
Marit Bjerke (Hovd), NN, Helge Westgård, John Mikalsen, Frank Larsen, Karin Øya (Langerud),
Liv Jensen (Larsen), NN. Bak: Bråten, Sten Thygesen, Øystein Hovden Hansen, NN, NN, NN.
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Dette var naturlig nok en stor belastning både for menigheten og for Bjerke
selv, som ikke hadde noe ønske om å ”flykte fra problemene”. Hans avskjedspreken følgende søndag bar preg av en noe bitter tone når han talte om ”Josef
i brønnen” som var forrådt og solgt av sine egne brødre. Det talte sitt tydelige
språk om hva William Bjerke følte da han måtte forlate menigheten etter 6 års
innsats som forstander.
Som en liten kuriositet til slutt, kan nevnes at det ble satt litt av en rekord i
påsken 1956. Da ble det avviklet 9 møter i løpet av høytiden (også påskeaften!)
der Hans Svartdahl var hovedtaler.

Gunnar Prestegårds
minner fra Tabernaklet
Indremisjonsgeneral Gunnar Prestegård forteller: ”Skien er en by
preget av ulike trossamfunn. Og gjennom skolelaget møtte vi venner fra
ulike sammenhenger. Det ble skapt et fint fellesskap med mye moro og
alvor.Vi ”konkurrerte” med skolelaget i Porsgrunn, som ble godt drevet
av Jahn-Otto Johansen. Han hadde pinsevenn-gnisten.
Vi unge gikk mye på gudstjenester og møter. Ikke minst ble det
arbeidet godt i Tabernaklet. Den landskjente forkynneren Emanuel
Minos hadde mange møter der. Han var en suveren taler som jeg likte å
høre på.
Et møte husker jeg spesielt godt. Det var bønnemøte på slutten, og Åge
Samuelsen kom bestemt bort til meg. Han hadde et klart og tydelig
spørsmål. Det var nokså vanlig i ”ettermøtene”. – Vil du bli en kristen?
spurte han. Spørsmålet fra broder Åge ble besvart like klart og tydelig.”

Forstanderboligen
Da William Bjerke ble kalt til forstander i 1953, ble det vedtatt å bygge egen
forstanderbolig, og i desember samme år var huset i Torgeir Vraasgate 12 klar
til innflytting. Villaen ble siden brukt som forstanderbolig både for familien
Morgan Kornmo, Martin Gran, Rolf Håkonsen, Nils Johan Thorsell og Arvid
Fosse.
Men i 1988 ble forstanderboligen solgt og pengene satt på konto slik at man
senere kunne bidra med et huslån til forstanderen til kjøp av egen bolig.

Noen uskrevne regler

De som vokste opp på 40- 50- og 60-tallet vil minnes at det fantes en rekke uskrevne
regler blant pinsevennene som en måtte følge. En vet ikke helt hvordan de oppsto, for
verken Barratt eller Pethrus forkynte hellighetsregler som omfattet hatter, kjoler og
hår. Men i pinsebevegelsens kjølvann beveget det seg en del loviske predikanter som
var svært opptatt av slike påbud, uttalte Lewi Pethrus en gang.
Kvinnene skulle ikke klippe håret, men gjerne sette det opp i en ”pinserull” i
nakken. Og i møtene skulle de tildekke sine hoder med hatter eller skaut. De skulle
heller ikke gå i ”mannsklær” (bukser). Selv på skiturer brukte de skjørt. Sminke og
røde negler var ikke aktuelt, for ikke å snakke om smykker eller ørepynt. Og tok man
permanent eller klippet håret kort, var man ikke velkommen til å sitte på plattformen
under møtene.
For mennene var det få slike regler, men håret måtte være kortklipt og velfrisert,
og skjegg og barter var ikke velsett. Det siste var jo noe underlig når en ser på bilder
av Barratts skjegg og hårpryd!
Dessuten: Kino, teater, dans, sirkus, verdslig litteratur, konserter og musikk, idrett
og sport, var blant de ting man tok for gitt at pinsevenner holdt seg unna – og
TV! Det var også fast kutyme at unge menn i tjenestepliktig alder var militærnektere
og søkte seg inn i sivilarbeid. Men ikke alle klarte å leve etter disse strenge reglene.
Mange opplevde fordømmelse og kritikk, og en kan i ettertid konstatere at de uskrevne
reglene hadde en ekskluderende virkning på mange barn og unge som vokste opp
på denne tiden. En undersøkelse foretatt i Tabernaklet, Skien på midten av 80-tallet
(J. Janøy), viser at omkring 50 % av dem som vokste opp i menigheten, ikke lenger
var aktive pinsevenner.
De uskrevne reglene ble også en belastning for manges samvittighet. Og siden Jesu
gjenkomst var et gjennomgående hovedtema på denne tiden, var det mange som følte
at de ikke strakk til eller var rede for Jesus komme.
Det har også til tider vært vanskelig for de unge å få forståelse for sine virkemidler
og uttrykksformer. I året 1942 fikk forstanderen vedtatt i menighetsmøte å sløyfe
juletreet på ungdommens julefest med begrunnelsen: ”Det var ikke riktig å gå
rundt juletreet sammen med verdslig ungdom og synge disse deilige julesanger.”
Men menighetens unge lot seg ikke dupere med et slikt vedtak.
I senere år har uttrykksformer som ”lovsangsdans” og ”rock” vært vanskelig å
godta for dem som vokste opp i en tid da alt slikt ble forbundet med synd.
En større romslighet og en mer forståelsesfull omsorg for hverandre, har gjort at
spenningene mellom generasjonene har blitt mindre, og det begynner å bli lenge
siden at menighetsmøtene var ”meningsmøter” der man beveget seg som på et utrygt
minefelt.
Kirkefader Augustin sa noen kloke ord som på mange måter oppsummerer det vi
bør ha lært gjennom disse årene: ”Vær fast i det sentrale, romslig i det perifere
og kjærlig i alt!”

Menighetsvekst-tider (1959–68)

Etterdønningene etter Åge Samuelsen, etableringen av Maran Ata og William
Bjerkes avgang, hadde skapt en del uro i Tabernaklet. Og det var ingen enkel
oppgave Morgan Kornmo ble kalt til da han tiltrådte som forstander den 7.
mai 1959. Men han hadde gått en god skole som hjelpeforstander i Filadelfia,
Oslo i 7 år og hadde arbeidet sammen med Erling Strøm. Og det viste seg
snart at en bevisst behovsorientert forkynnelse sammen med en rekke offensive
tiltak, skapte ny optimisme i menigheten. Kornmos forstandertid ble en god
vekstperiode med god oppslutning om møtene og mange aktiviteter der ikke
minst de unge engasjerte seg.
Morgan Kornmo var godt kjent i distriktet fra før, da han hadde vokst opp
på Tollnes og hadde reist som evangelist i Telemark i sin ungdom. Han var en
rikt utrustet forkynner både som bibellærer og vekkelsespredikant. Og i ettermøtene hadde han en egen evne til å følge opp forkynnelsen, utfordre sine
tilhørere og gå omkring mellom benkeradene og ”hente inn fisken”.

Inger og Morgan Kornmo med barna Eirik, Sverre, Edle og Liv.
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Han var ivrig i tjenesten og hadde en stor arbeidskapasitet. I tillegg til møtene
i menigheten og på utpostene (Valebø, Skotfoss og Gråten), la han stor vekt på
å holde nær kontakt med de eldre og syke. Han var også ofte oppover i bygdene
i Telemark som forkynner.
Det ble holdt store teltkampanjer både på Stevneplassen og Sportsplassen i
årene 1961, 62 og 63. Og i 1963, da Hans Svartdahl og Aril Edvardsen var
hovedtalere, fikk man en ekstra utfordringer da teltmastene knakk under et
kraftig stormvær.
Den kjente sangevangelisten Odd Bergum var fast predikant i Tabernaklet i
hele 1962 og var til stor velsignelse med sin forkynnelse og sang. Det ble holdt
egne ungdomsleirer på Sagavoll og ved Norsjø som fikk stor oppslutning.
I 1961 var det ca 200 unge deltagere med og i avslutningshelgen deltok nærmere
1000 mennesker.
Telemarksstevnene som ble holdt hver høst, ble også fine høytider med
fargerike innslag fra våre bygdeevangelister. Og en god flokk pinsevenner fra
bygdene tok turen til Skien for å være med, der bla. Johannes Bakken var et fast
innslag med sin sang om ”Sauen”
I 1964 skriver Morgan Kornmo i Fredsbudet: ” Noe som er bemerkelsesverdig
godt i Tabernaklet er det gjennomsnittelige gode frammøtet. Jeg tror ikke det er mange
steder hvor det er bedre fylt lokale – ikke bare til spesielle stevner.”
Da Aril Edvardsen startet med egne sommerstevner i Kvinesdal i 1964, var
det flere fra Grenland som deltok der. Også Morgan Kornmo og hans far,
Sverre Kornmo deltok som talere under stevnene i Sarons Dal på slutten av
60-tallet og begynnelsen av 70-årene, der særlig misjon og spesielt Europamisjonen sto i fokus.
På slutten av sin forstanderperiode, ble det gjort store investeringer i å bytte
ut de gamle trebenkene med myke skaiseter satt sammen i praktiske benkerader.
Morgan Kornmo avsluttet sin tjeneste i Tabernaklet, Skien den 3. mars 1968
etter 9 rike år med menighetsvekst og indre samling. Hans avskjedstale tok for
seg disiplenes opplevelse på forklarelsens berg der de fikk se Jesus og ham
alene. Kornmo ga uttrykk for et inderlig håp om at det var inntrykkene av Jesus
Kristus som ville bli stående igjen etter hans undervisning i menigheten gjennom ni år.

Kornmo blar i «minnenes album»

Etter ni år som forstander i Skien, har Morgan Kornmo spilt en viktig rolle
som en åndelig frontkjemper og vekter i den norske Pinsebevegelsen gjennom
mange år. Bl.a. har han vært hovedforstander i Filadelfia, Oslo (1971–89). Han
har vært en etterspurt forkynner både i Norge og Sverige og han fikk også stor
betydning som fødselshjelper da Lise og Ludvig Karlsen startet det aller første
Evangeliesenteret.
Morgan Kornmo minnes årene i Skien med stor glede og blir høytidsstemt
når han får gi uttrykk for sin store beundring for det Guds verk som denne
forsamlingen representerer: - Den ble født
i vekkelse og fikk en åndelig konstruksjon
og en bæreevne som har vært noe av hemmeligheten gjennom 100 år. For helt fra
C. M. Seehuus dager har forsamlingen
opplevd så mye gedigen forkynnelse og
sterke vekkelser som har lagt et godt
fundament. Jeg ser for meg de gamle,
robuste hvalskytter-båtene som hadde en
solid konstruksjon og som tålte ganske
mye sjøsprøyt og bølger. De var sjøgående
til de grader og du hørte aldri at de forliste. Menigheten i Tabernaklet har også
hatt denne robuste, guddommelige og
åndelige konstruksjonen! Den har tålt
ganske mye og kommet seg igjennom
mange problemer på en god måte.
- Å bli forstander i Tabernaklet, Skien,
var vel som å komme hjem?
- Ja, jeg hadde jo min barndom på
Tollnes, og det var en begivenhet for oss
Morgan Kornmo på kontoret i Filadelfia, Oslo.
som barn å få komme til Skien. Vi hadde
jo en del av mors familie der – familien Roksund. Jeg husker også at jeg var
med på noen møter i det gamle Tabernaklet da Thor Sørlie var forstander.
Og jeg mener å kunne minnes en gammel C. M. Seehuus. Min mors bror,
Wilhelm Holm, var jo inngiftet i den familien. Jeg minnes også forstander
Fredrik Eriksen og hva han prekte om, så jeg fikk mange inntrykk fra Tabernaklet fra barnsben av.
- Hvordan var det å komme til Tabernaklet i 1959?
- Jeg visste jo hvordan det lå an når det gjaldt Maran Ata og alt hva det
representerte. Og jeg ble advart mot å dra, men jeg så det som en utfordring
å kunne hjelpe til. For om jeg ikke gjorde det verre enn det var, så hadde
ingen noe å bebreide meg for. Og nå ser jeg tilbake på årene i Skien som en
uendelig rik tid og en lekse for livet.
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Det bølget omkring broder Åge
- Ble det slik du hadde tenkt?
- Samarbeidet med brødrerådet var fantastisk og jeg la vekt på at jeg
aldri skulle bruke talerstolen i Tabernaklet til å tale imot Maran Ata eller
Åge Samuelsen. Jeg visste at det beste forsvar i en vanskelig tid var å ha
en behovspreget forkynnelse og nå inn til menigheten med sentrale budskap i Guds ord. Jeg la også vekt på å la hver enkelt få utfolde seg i sang og
musikk, bønn, vitnesbyrd, misjon og alt det som et menighetsliv representerer.
Og Gud hjalp oss igjennom!
- Hadde du noen kontakt med Åge Samuelsen på den tiden?
- Ja, jeg husker han besøkte meg hjemme i Torgeir Vrås gate sammen med
Leif Karlsen. Han var sint og mente jeg var imot ”vekkelsen”, men det kunne
som kjent skifte veldig for broder Åge. Jeg fikk et profetisk ord som jeg ga ham,
som siden har gått i oppfyllelse. Og Gud fikk bruke ham i ulike livssituasjoner
til tross for berg- og dalbane-svingninger. Og rent personlig hadde vi et godt
forhold og da Åge Samuelsen feiret 70 års-dagen på SAS-hotellet i Oslo, ble jeg
invitert sammen med Inger der jeg holdt festtalen. Ja, sånn kan livet arte seg.
- Hvordan vil du karakterisere forstandertiden i Skien?
- Det ble ni rike år med store utfordringer og strevsomme tider, men
menigheten var bunnsolid! Jeg tenker på møtenes form og innhold, det gode
samarbeidet, det rike sang- og musikklivet og mye mer, som jeg ser tilbake
på med stor takknemlighet. Og dessuten satte jeg stor pris på å få nærkontakt
med bygde-Telemark og de fargerike menighetslederne og originalene som
beæret Telemarkstevnene med sitt nærvær. Jeg tenker på Johannes Bakken,
Halvor Djupedal, Halvor Ofte, Mikkel Ringstoga, Margit og Abraham Havstad
med flere. Venner som var preget av vekkelsen.

Guds-åpenbaringens ånd
- Du satset jo også på utadvendte aksjoner som teltmøter, friluftsmøter og
spesielle møtekampanjer?
- Ja, vi kjøpte teltet til Sirkus Arnardo med de tunge, svære jernmastene
som vi måtte ha en lastebil for å trekke opp. Det var masse slit, men folket kom
og fylte benkene. Og jeg minnes friluftsmøter nede på Gråten der jeg sto alene
på tirsdagene med en båndopptager med sang og musikk, pluss vitnesbyrd.
I tillegg hadde vi utpostmøter både i Valebø, i Gjerpen og på Skotfoss.
- Jeg minnes også vekkelsesmøtene søndag kveld med fullsatte hus og de
vakre stemmene. Musikklaget med ”Tell velsignelsene” når inspirasjonsmennesket og kunstnertypen Håkon Pedersens løftet buen. – Det var Norges beste
menighetsmusikk, uttalte sangeren Karsten Ekornes en gang. Og vi hadde et
fantastisk samspill i møtene. For ikke å snakke om solisten Gunvor Ludviksen
når hun sang Øyvind Fragells sang ”Intet hos meg er min frelsesgrunn” og
Ellen Kjeldsen trakterte pianoet. Det var fenomenalt!
- Og det var stor åpenhet i møtene?
- Ja, vi hadde mange velsignede møter i Tabernaklet i Cappelensgate. Og
selv en middels predikant kunne gjøre det relativt skarpt når man hadde en slik
menighet å preke for som hadde et nedslagsfelt for Gudsåpenbaringen og som

64

forsto seg på Bibelen. Her var man ikke ukjent med åpenbaringens ånd. Og
tenk på vitnemøtene og fellesmøtene i Skien Kirke! Det hendte at det kom
budskap i tunger og jeg fikk tydningen.
- Du måtte være både forstander, bibellærer og vekkelses-evangelist?
- Ja, skal du være hyrde i en menighet, så gjelder det å være maksimalt
allsidig. Det var noe jeg ba Gud om å få nåde til. Søndags formiddag var
det forkynnelse for de troende og på kvelden måtte en kunne koble om til
vekkelsesmøter og være evangelist.
Gunnar Prestegård, som av og til var innom Tabernaklet på den tiden,
spurte meg en gang om hvordan jeg kunne ha noe å bringe søndag etter søndag
i årevis. Da svarte jeg at det forteller mer om menigheten enn om meg.
Hemmeligheten var å få et Guds ord som møtte et behov i menigheten og at
det var åpenhet for å ta imot det. Da skjer det en prosess som utløser et nytt
behov.

Med fokus på Jesu komme
- Jesu gjenkomst var mye fokusert i forkynnelsen på 60-tallet og på frontveggen sto det skrevet ”Se, jeg kommer snart!” Syntes du at det ble for mye
fokus på dette temaet?
- Jeg minnes at det første Tabernaklet hadde en gammeldags svart skrift
på det som senere ble sideveggen, hvor det også sto: ”Se, jeg kommer snart!”
Den ble overmalt ved utvidelsen, men når lokalet var fullsatt og det dampet
av veggene, slo den gamle skriften igjennom den gule malinga og ble synlig.
Men når lokalet var kjølig var den ikke å se. For meg ble det et talende bilde på

Musikklaget på høyden med sine sangere og musikere under Kornmos
forstandertid.
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vårt forhold til Jesus. Blir det kaldt iblant oss og de sentrale sannhetene uteblir, så blir også sannheten om Jesu gjenkomst skjøvet i bakgrunnen. Men når
vekkelsen kommer og kjærligheten til Jesus er der, så kommer også sannheten
om Jesu gjenkomst fram. Det skapte naturligvis et visst alvor, men jeg var alltid
redd for å skremme folk med Jesu gjenkomst. Vi kan ikke skremme folk til
Jesus. Det er det sentrale evangeliet om Jesus og Guds kjærlighet og nåde, som
kan overbevise folk om at de er syndere og trenger Gud.
- Jeg minnes et møte i Evangeliehuset i Porsgrunn der Knut Petersen
forkynte om ”Bruden – Lammets hustru” den gang jeg var i tenårene. På hjemveien hadde jeg et oppgjør med Gud. Og da jeg kom hjem, gikk jeg til mor på
kjøkkenet og ba henne be for meg at jeg måtte bli frelst.
- Er det noen minner fra tiden i Skien som lyser sterkere enn andre?
- Ja, jeg glemmer aldri den åndelige høytiden det var å komme inn i et
høytidstemt Tabernakel en 1. juledags formiddag hvor jeg følte meg forpliktet
til å ha noe å bringe. Det var gjerne fullt hus! Eugen Ludviksen spilte cello,
Karl Tolnes trakterte kontrabassen, Bjarne Amundsen spilte fløyte og Ellen
Kjeldsen fremviste sitt eminente klaverspill til Gunvor Ludviksens solosang.
Det var høytid i ordets mest opphøyede betydning. Vi hadde også mange flotte
formiddagsmøter og mektige vekkelsesmøter der Ånden kunne slå ned og det
kunne komme budskap og profetier under Åndens tukt. Det var ikke noe
villskap.
- Jeg opplevd også at ytremisjonen var en del av mitt
kall, og i Skien hadde dette en stor plass. Jeg tenker på
Kongo og John Brynhildsen, Argentina med Per og Palma
Pedersen, og Cyril Pedersen. Og misjonærene syntes alltid det var en opplevelse å komme til Tabernaklet og tale
misjonens sak fordi det var et levende misjonsmiljø der.
- Jeg tenker også lørdagskveldene når det var bønnemøte i ”kjelleren”. Det var obligatorisk. Jeg minnes Martinius Christensen som var en original i positiv betydning
og når han vitnet om Gud, så tok det skikkelig tak. Og når
han ba til Gud, så var det som en ”snøplog”. Ja, det ble litt
av en atmosfære med gjennomslag i Ånden.
- Men å være forstander i Tabernaklet var vel også en
krevende oppgave?
- Ja, det kunne bli mange utfordringer og man var helt
alene som lønnet arbeider i menigheten. Men forkynnelsen var det viktigste. Mestret du ikke den, så fikk du det
tungt som forstander i Tabernaklet.
- Men det var vel også tider med meningsbrytninger?
Martinius Christensen.
- Ja, det var det og jeg sa hva jeg mente, men jeg var
vel ingen kranglefant? Og jeg har vel tålt en ”trøkk” også.
Jeg husker en gang min gode venn, Øyvind Fragell hadde et noe provoserende,
men fremsynt og klokt innlegg på Hedmarktoppen, som skapte sterke reaksjoner og motinnlegg. Etterpå var han både skuffet og motløs, men jeg sa at
om man går sterkt ut, så må man også tåle at andre har sine sterke meninger.
For er det slik at man ikke tåler det, så er det bedre at man sparer seg, avslutter
Morgan Kornmo som i jubileumsåret fyller 83 år.
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”Himmellosen”
Det var Skiensmannen Paul Gerhard Kalstad, fra Garborgsgt. 11 på Falkum, som skrev den kjente sangen om
”Himmellosen”, som har blitt Evangeliesenter-vennenes
kjenningsmelodi. Ludvig Karlsen hadde den også på sitt
repertoar sammen med Lise, og Norvald Erland har sagt
at dette er den ”fineste salmen jeg kjenner!”
P G Kalstad var anledningsdikter og sangforfatter, som
av og til opptrådte sammen med den harpeleikspillende
Hartmann (Hartvig Nilsen).
Paul G. Kalstad som frekventerte møtene i Tabernaklet, hadde selv vært igjennom en del stormer i livet sitt
og slitt med rusproblemer. Men han visste hvilken hjelp
og styrke som fantes hos ”den himmelske losen”. Gjennom venner i Tabernaklet og ved besøk til Sarons Dal, fikk
han hjelp i forbønnen.

Paul G. Kalstad.

Uten den himmelske losen om bord
Tumlet min livbåt omkring, uten ror
Tårnhøye bølger om båten min slo
Omgitt av mørke alene jeg stod.
Frådende bølger og hylende vind
Fylte mitt angstfylte hjerte og sinn
Aldri et lysende fyrtårn jeg så
Evig fortapelse foran meg lå.
Nærmere, nærmere brenningens brus
Håpet om redning var sunket i grus
Da kommer Jesus, den himmelske los
Endret min livbåt, forandret min kurs.
Jesus utslettet min synd, mine feil
Ga meg en ny båt, med ror og med seil
Fremad jeg stevner mot himmelens strand
Snart er jeg fremme, snart går jeg i land!
Jesus min frelser, jeg lovpriser deg
Takk at du frelste en synder som meg!
Stormen har stilnet, mitt hjerte har fred
Losen fra him’len i båten er med!

«Krigslist» og utpostvirke

Vekkelsesarbeidet i Tabernaklet spredte seg som ringer i vannet og mange av
vennene ble tent for å drive evangelisering og utpostarbeid på steder hvor det
ikke fantes menigheter. Bl.a. kom pinsevekkelsen tidlig til Brevik og Stathelle
gjennom ekteparet Seehuus. Allerede i årene 1907-08 ble det etablert en virksomhet der og alle som sluttet seg til vennegruppen i Brevik, ble opptatt som
medlemmer i Tabernaklet. Møtene ble holdt i Avholdslokalet og tilstrømninger
var til tider stor.
Da menighetslokalet Betania, Brevik ble innviet i 1915 og venneflokken ble
ordnet som en selvstendig virksomhet, ble 29 venner overflyttet fra Tabernaklet
til Betania. Det viste seg imidlertid vanskelig å drive en selvstendig virksomhet,
men da vekkelsen gikk over Skien på 30-tallet, kom det også en vekkelse over
Betania, Brevik. Thor Sørlie benyttet seg av en ”krigslist” i Brevik der han fikk
med seg en hel del folk fra Skien med personbiler og lastebiler som fylte
opp parkeringen omkring Betania. Dette ble lagt godt merke til i Brevik.
Nysgjerrighetene var vakt og folk kom for å se. Og man måtte slutte med å ta
med folk fra Skien for å få plass. Vekkelsen brøt løs og man fikk be med frelsessøkende utover hele vinteren i 1932. Og I 1938 ble Betania, Brevik på nytt
ordnet som en selvstendig menighet.
Høsten 1928 holdt C. M. Seehuus og Johan Hartford møter på ”Folkets
hus” på Skotfoss. Men noen fast virksomhet ble det ikke. Det ble det først
under vekkelsen i 1932. Hans Westland og frue åpnet da sitt hjem for
regelmessige møter. I tillegg til husmøtene, leide man også ”Folkets hus” og
”Festiviteten” til ukemøter. Hans Westland og Olaf Jonassen var stedlige ledere
i dette arbeidet.
I 1940 ble det holdt faste møter på ungdomslokalet i Melum på fredager.
Det ble også holdt bønnemøter i hjemmene. En stor flokk ungdommer kom på
møtene i ungdomshuset og man opplevde gode tider der flere tok standpunkt
for Herren. Halvor Hansen var bl.a. en av dem som ledet disse samværene.
På begynnelsen av 40-tallet ble Gjerpen en utpost til Tabernaklet der man
holdt møter gjennom mange år. Det dreide seg først og fremst om husmøter og
bønnesamvær i hjemmene. Kaspar Hansen var den aller første som tok opp
dette arbeidet. Senere fulgte Otto Sigurdsen opp gjennom mange år der de
hadde et fast møte i uka og samlet inn penger til misjonen..
På begynnelsen av 40-tallet, ble det også holdt faste møter på Ulefoss og i
1944 ble virksomheten ordnet som en selvstendig menighet med 35 medlemmer som inntil da hadde tilhørt Tabernaklet. Samme året innviet de sitt eget
menighetslokale ”Filadelfia”, som rommet 250 mennesker.
Da Morgan Kornmo var forstander i Tabernaklet på 60-tallet, ble det holdt
mange utpostmøter både på Skotfoss, Valebø og Gråten der menighetens
forkynnere og sangkrefter var med. Det samlet bra med folk, men noen selvstendig virksomhet ble ikke etablert.

«Trykkfeilsdjeveler
eller tungetale i Turnhallen?»
Da Skiens ærverdige storstue, Turnhallen, ble ledig for salg på slutten av
60-tallet, var brødrene Rolf Håkonsen og Håkon Pedersen ivrige etter å gjøre
menigheten oppmerksom på hvilken fantastisk mulighet dette var for en framsynt investering. Interessen ble vakt, og i mai 1968 meldte Tabernaklet seg som
kjøper. Men det så mørkt ut, for Oluf Rasmussens Trykkeri kom menigheten
i forkjøpet. Saken gikk i flere runder og avisene dekket saken på sin måte:
”Blir det tungetalen eller trykkfeilsdjevelen som overtar i Turnhallen?”
Heldigvis var det noen som oppdaget en liten klausul som heftet ved Turnhallen, som gjorde det klart at bygget ikke kunne brukes til næringsvirksomhet,
og dermed lå veien åpen for Tabernaklet. I bystyret den 11/12 1968 ble det
gjort vedtak om et makeskifte der menigheten overtok Turnhallen i bytte mot
Tabernaklet i Cort Adlersgate 5 (Nå: Velferden). I tillegg skulle menigheten gis
et kommunalt tilskudd på kr. 100.000 til nødvendig opprustningen av Turnhallen.
Tidligere hadde Turnhallen vært Skiens store forlystelsessted med dansetilstelninger, konserter, utstillinger, show og Norgesmesterskapet i turn der
Åge Storhaug tok den gjeveste pokalen. Vekkelsesfolket hadde også benyttet
Turnhallen. Åge Samuelsen og Maran Ata var der. Og her holdt også Thor
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Vaktmesterboligen er bygget på grunnlag av gamle boder fra Turnhall-tiden.

Sørlie sine bevegede vekkelsesmøter på 30-tallet. Her hadde Sverre Kornmo
blitt åndsdøpt. Og rett utenfor inngangen til Turnhallen, var stedet der
Indremisjonsgeneral Gunnar Prestegård tok sitt avgjørende standpunkt som
en kristen i unge år.
Men nå hadde Ibsenhuset overtatt Turnhallens rolle og hele byens ”Folkets
hus” var i ferd med å bli et ”tempel” under navnet Tabernaklet. Det tok nok litt
tid før folk flest fikk vendt seg til tanken.
Så snart tegningene fra arkitekt Rolf Johansson i Trondheim var ferdige,
og det var gitt klarsignal fra bygningsrådet, gikk man i gang med et storstilt
dugnadsarbeid under dyktig ledelse av byggmestrene Hans Lunde og Hellek
Tveiten. De samlede byggeutgifter for både lokalet og vaktmesterboligen,
beløp seg til noe under 1 million kroner. Og i arbeidsinnsats hadde det gjennomsnittlig vært 7 dugnadsarbeidere hver kveld som til sammen nedla omkring 5000 arbeidstimer for å gi menigheten et tidsmessig lokale.
Lørdag den 13. mars 1971 kunne menigheten med forstander Martin Gran
i spissen, innvie sitt nye lokale med nærmere 700 mennesker til stede. Til
innvielsesfesten var også innbudt ordfører Sigurd Namløs, prost Jørgen Ragnes og John Larsen fra Predikantenes broderring. For øvrig deltok også
pinsepredikantene Fredrik Eriksen, Morgan Kornmo, Kristian Heggelund og
misjonær John Brynhildsen.
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Tid for ”medlemssjekk” og innvielse!
Da Morgan Kornmo avsluttet i Tabernaklet i mars 1968, ble det en overgangs-tid fram til høsten der
menigheten fikk stifte bekjentskap med Rolf Håkonsen, som var ganske ukjent i menigheten fra
tidligere. Han var Hydro-arbeideren som kjente Guds kall til å gå inn i heltidstjeneste for Herren
omkring 1965, og som sto som konstituert forstander frem til innsettelsen av Martin Gran. Håkonsen fikk oppleve en god tid der man fikk be til Gud med mange mennesker.
Martin Samuel Gran ble innsatt til forstandertjeneste høsten 1968. Han var fra Sande og hadde
reist som evangelist siden 16-årsalderen. Året 1968 sto jo for store politiske omveltninger både ute i
Europa med studentopprør og her hjemme med markante venstreradikale grupper som gjorde seg
bemerket. Men Martin Gran var ikke særlig opptatt av trender og moter. Han satte i stedet fokus på
de velprøvede bibelske sannhetene og prinsippene for fremgang.
Gran vil bli husket som en gudfryktig og bramfri Herrens tjener som ofte formante menigheten
med tårer. Særlig la han vekt på å kalle menigheten til bønn og innvielse. Han var aldri opptatt av det
prangende og store, men berørte ofte det stille og inderlige livet med Gud i sin forkynnelse. Og hans
favorittsang på søndag formiddag var Barratts ”Dyp, bred, hellig og mektig!”
Fredsommelig, medmenneskelig og omsorgsfull som han var. Han hadde et spesielt våkent øye for
de svake og skrøpelige, og alle som trengte en oppmuntring. Derfor gikk han ofte på besøk og viste
et hyrdesinn som ble mange til hjelp og trøst.
Under Martin Grans forstandertid ble det i 1971 foretatt en grundig ”medlemssjekk”. Det ble
sendt ut brev til alle menighetsmedlemmene der de ble bedt om å bekrefte sitt medlemskap. På den
måten ønsket man å komme i kontakt med passive medlemmer og ta mennesker på alvor som ikke
lenger ønsket å stå som registrete medlemmer. Denne gjennomgangen ga naturligvis en viss nedgang
i antall registrerte medlemmer, men gjorde til gjengjeld medlemsregisteret mer oppdatert og
korrekt.
Martin Gran avsluttet sin tjeneste i 1973.

Forstander Martin Gran med konfirmanter: NN, Kristin Bråten, Rine Berg-Hansen, M.G., NN,
Elisabeth Holm, NN. 2. rekke: Torgeir Evensen, NN, NN, Rolf Harald Thorsen, Britt Tveiten, NN,
David Myhrseth, Tom Andreassen. Bak: Vidar Larsen og Peter Bøyesen.
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I en atmosfære av bønn
Bønnearbeidet har stått sentralt i Tabernaklets vekkelsesarbeid i alle år. Derfor
har det alltid i menighetens 100-årige historie vært arrangert bønnemøter både
i Tabernaklet og i hjemmene. Trofaste forbedere har gjennom sin kamp i den
åndelige verden, vært med på å løfte menighetenes forkynnere, ledere, misjonærer og medlemmer inn for nådens trone i bønn, og på den måten lagt et
viktig grunnlag for fornyelse, vekkelse og vekst.
I den første tiden var det en fast vane å avslutte alle møter på kne med bønn
og innvielse. De som hadde spesielle bønneemner eller som ville bli frelst,
kunne komme fram til ”botsbenken” og bli bedt for. Det var også vanlig å salve
syke med olje og be om helbredelse i Jesu navn, slik det står foreskrevet i
Jakobs brev.
I Tabernaklet i Cappelensgate, ble Lillesalen i underetasjen gjerne kalt for
”Bønnekjelleren” (De ivrigste kalte det for ”Fyrrommet”) Her ble det på 50og 60-tallet arrangert faste bønnemøter på lørdagskveldene der man delte
Guds ord med hverandre og bøyde kne for å legge ulike bønnemner fram for
”Nådens trone.”
Av og til kunne det bli nokså høylydt på bønnemøtene der ”Halleluja”ropene blandet seg med bønnefolkets sukkende stønn og frimodige påkallelser.
Det var også vanlig å holde bønnerommet åpent for bønn en times tid før
møtene skulle begynne. Her møttes forstanderen, de eldste, møtelederen,
kveldens forkynner, musikkvennene sammen med de ivrigste av forbederne.
Og en kunne kjenne det på atmosfæren når ”bønne-kjempene” inntok møtesalen og ga møtene et åndelig løft. Dette ebbet ut i slutten av 90-tallet i mangel
av eget bønnerom.
På 40- og 50-tallet rådet det også en markant ”åndelig justis” fra ledelsen
overfor fotfolket der bønnemøter hørte med om man skulle regnes blant

Bønnekomiteen i arbeid: Helge Terje Gilbrant, Ole Holmen, Thora Treldal og
Vidar Tellefsen.
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Mitt hus skal være et Bønnens hus, sa Jesus.

”Åndens folk”. Og for forstander og eldste var bønnesamlingene obligatoriske.
De ivrigste forbederne arrangerte også ofte husmøter og bønnemøter i
hjemmene der man vitnet og ba sammen.
Bønnemøtene lever fortsatt sitt stille liv og oppsøkes gjerne av en trofast
flokk som har dette med bønn som sin spesielle lengsel og tjeneste. Bønn er
også en viktig del av ulike husgruppesamlinger der man kombinerer med bibelsamtaler og bordfellesskap.
Bønnemøtene har skiftet både stil og retning i senere år der fellesskap,
lovsang, klare bønne-emner og en glad og oppløftende atmosfære preger stunden. Man bøyer sjeldent kne, men sitter eller står og løfter ”hellige hender”
innfor Herren.
Bønnearbeidet i menigheten organiseres av et team av bønneledere som
består av pastoren, Ole Holmen, Annie-Thora Treldal og Vidar Tellefsen.
Sammen fordeler de ansvar for møteledelse og undervisning knyttet til tirsdagsbønnen (formiddag) og onsdags-bønnen (kveldstid). Dessuten planlegger
de bønneukene i september og januar, og bønnekonferansen på våren.

Tabernaklets 60-talls høvdinger
Det blir nok forstanderne som får mest oppmerksomhet når historien skal skrives,
men Tabernaklet har da også vært preget av en rekke høvdingeskikkelser og toneangivende lederprofiler som gjennom flere 10-år har satt sitt sterke preg på virksomheten.
For eksempel: Eugen Ludviksen, Karsten Jensen, Einar Mikalsen og Halvor Hansen.

Tabernaklets første ungdomsleder
Originalen ”Lille-pappa” tenkte naturligvis på forretningsmannen, eldstebroderen, musikeren og Tabernaklets ”alt-mulig-mann” Eugen Ludviksen, da han
sa sånn halvhøyt i et møte: ”Sitter på plattformen, spiller cello og kjører bil!”
Eugen Ludviksen (f. 1913) kom til Skien som ung forretningsmann i 1934
og drev sitt eget agentur innen trikotasje. Gjennom sitt giftermål med Gunvor
(født Amundsen) ble han tidlig involvert i menighetens sang og musikkliv. Og
da han hadde et stort hjerte for de unge, var det nettopp Eugen som dro i gang
den aller første Ungdomsmusikken i 1949. Det var et
kontroversielt initiativ som møtte en del motbør, men Eugen Ludviksen så på dette som et kall fra Herren. Han
brukte god tid i bønn for å ha noe å gi til de unge, før hver
eneste øvelse. For her var det ikke bare sang og musikk
som gjaldt, men også den åndelige fostringen. Og Ungdomsmusikken ble nettopp et sted hvor unge mennesker
fant et tettere fellesskap og fikk lov til å være med i møtene
og vitne og synge, til sterk oppmuntring fra Eugen.
Eugen Ludviksen kom i fra en sterk forkynnerslekt.
Hans halvbror var den kjente pinsepredikanten Ingolf
Kolshus, og Johs. Ludviksen hans helbror som var aktiv
gjennom Filadelfia, Oslo. Eugen Ludviksen var også
eldstebror gjennom mange år og ble et viktig bindeledd
mellom eldsterådet og de unge i menigheten. I flere år
gikk han også under tittelen ”ledende eldste”. Misjonen
sto også hans hjerte nær og han tok på seg oppgaven som
menighetens misjonskasserer gjennom flere år. Han hadde
et gjestfritt hjem og prioriterte å besøke eldre og syke.
Som en kjent forretningsmann i ”Eugen Ludviksens
dame- og pikekonfeksjon” i Telemarksgata 5, var han nok
Eugen Ludviksen.
ansett som en velstående ”overklassemann” i Tabernaklets
mer utpregede arbeidermiljø. Selv var han aldri preget av dette, men brukte sin
tid og sine krefter på å skape kontakter med mennesker og gi en hjelpende
hånd til dem som trengte det mest. Snobberi og finmanns-nykker var ham
ukjent.
Eugen Ludviksen var utpreget sosial og utadvendt, og satte gjestfriheten
høyt, og fikk derfor stor betydning for mange av dem som trengte et nettverk
når de kom som nye til Tabernaklet. Og for mange av de unge som vokste opp
på 50- og 60-tallet ble nettopp ungdomsmusikken en ”redningsskøyte” som
førte dem inn til livet med Gud.
Eugen Ludviksen sluttet som eldste og misjonskassererer sommeren 1980
og døde i 1982, 69 år gammel.
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Menneskefiskeren bak fiskedisken
Karsten Jensen var en ivrig og frimodig kristen som ofte vitnet om sin Herre og
Mester enten han sto bak disken nede på ”Fiskeslepet” og solgte fersk fisk, eller
han møtte folk på gata. I Tabernaklet var han søndagsskolelæreren med den
inderlige stemmen og de store arbeidshendene som han velsignet de små med.
Alltid helhjertet og engasjert. Og dessuten var han eldstebroderen som aldri
ble trett av å formane sine medvandrere til å leve helt for Herren. Han hadde
øye for den enkelte og tok seg tid til å samtale med dem han møtte.
Karsten Jensen var ekte Bakkengutt som opplevde en radikal omvendelse i
17–18-årsalderen, som han ofte omtalte med glød og begeistring i stemmen.
Alltid beredt til å si noe oppbyggelig og godt! Og sin yrkeskarriere som fiskehandler startet han med dørsalg sammen med sin gode ungdomsvenn, Reidar
Simonsen. Senere overtok han fiskebasaren på Fiskeslepet
der han solgte fiskeprodukter i 40 år. Og Karsten tok
seg alltid tid midt i travelheten for å høre hvordan det
sto til med folk. Han sjenerte seg ikke for å bruke fiskehandlerdisken som en enkel talerstol der han serverte et
Gudsord eller et varmt vitnesbyrd. Hans kristne frimodighet og vitnetrang holdt seg gjennom hele livet.
Som menighetsmann var han en trofast og pålitelig
åndelig veileder som møtte deg med et fast håndtrykk og
et inderlig blikk. Han utstrålte en vennlighet og en medfølende ømhet som kunne smelte selv den kaldeste. Ja,
han var en hjertevarm pinsevenn og et omtenksomt medmenneske som stadig minnet oss om betydningen av å
vise omsorg for hverandre.
I Tabernaklet tok Karsten på seg betydelige lederoppgaver både som søndagsskolelærer, menighetstjener
og eldste som han utførte med stor iver og pålitelighet.
Menigheten betydde alt. Han var både mild og bestemt
på samme tid. Han visste hva han ville og hva han sto
for, samtidig som han var en fredens og en godviljens
Karsten Jensen.
apostel.
Lik fiskeren Peter ble også Karsten en av Mesterens menneskefiskere som
med iver og glød delte sin tro med andre. Men Karsten var også en friluftsmann av rang og lykkelig var den som fikk følge med ham ut til Bamblekysten
tidlig en fin sommerdag på makrellfiske. Det kunne bli mye fisk og mange
Gudsord sammen med denne Gudsmannen.
Karsten Jensen var en forbilledlig kristen som har satt dype spor etter seg.
Han døde i oktober 1994, 82 år gammel. Og i begravelsen lød dette lille
yndlingsdiktet hans som oppsummerer alt som var viktig for ham: ”Den som
Ham har sett, kan intet friste. Ringe synes alt han siden ser. Den som eier Ham kan
allting miste. Han begjærer siden intet mer.”
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Pinsevenn av den gamle skolen
Han hadde vært skipstømmermann på Amerikabåten,
blitt radikalt omvendt og hadde sittet under T. B. Barratts
talerstol i Oslo, før han kom til Skien i 1942 sammen med
sin kone Solveig Frida.
Eldstebror Einar Mikalsen ble nærmest som en institusjon å regne i Tabernaklet gjennom mange år. Alltid til
stede når det var møte, og uhyre påpasselig med ”Ordets
og bønnens tjeneste” etter apostolisk mønster. Radikal og
kompromissløs når det gjaldt Guds ord. Å slå av på
Skriften fordi en møtte motstand, kom ikke på tale. Han
var heller ingen tilhenger av demokrati i Guds forsamling.
Her var det bare ”teokrati” som gjaldt!
Einar Mikalsen elsket å undervise, enten det var i bibelklassen, foreldreklassen eller på et ordinært ukemøte.
Å være bibellærer var hans kall og store glede. En oppgave
han trofast skjøttet gjennom mer enn 30 år. Formalisme og høykirkelighet var han motstander av, men Aril
Edvardsen og hans misjonær-evangelisme, hadde han stor
sans for. Utrettelig formante han oss til å leve et hellig liv,
Einar Mikalsen.
fornekte luksus, gi tiende og ta tid til bønn. Han hadde
også et stort hjerte for misjonen og folk i nød.
Einar Mikalsen deltok på møtene i Tabernaklet så lenge han kunne gå. Han
døde i 1991, 93 år gammel. Som eldste, menighetstjener, søndagsskolelærer og
bønneringsleder har han spilt en betydelig rolle i menighetens liv. Solveig og
Einar Mikalsen har fostret 6 barn.

En sindig hverdagshelt

Halvor Hansen.

Halvor Hansen var en allsidig utrustet eldste som tok mye
ansvar i Tabernaklet gjennom et helt liv. Og oppgavene var
mangfoldige: Eldstebror, bibellærer, legpredikant, søndagsskolebestyrer, solosanger, diakon, besøksvenn og
sjelesørger. På denne måten kom han til å bety svært mye
for ganske mange. Men noen ”pinsevenn” av den charismatiske og høyrøstede typen, var han ikke. Sindig og rolig,
vennlig og overbærende, advarte han mot svermeriets
farer og minnet om at Gud ikke var ”tunghørt”.
Gjennom mange år virket han som fritidspredikant på
en rekke utposter i distriktet ved siden av sitt daglige virke
som fabrikkarbeider. Etter å ha skiftet og spist middag,
dro han gjerne av sted på sykkel med bibel og gitar og
holdt møte. - Han er en av de fineste eldstebrødrene jeg
noen gang har møtt, uttalte Morgan Kornmo ved en
anledning. - Stillferdig og beskjeden. Det var noe så trygt
og sindig med Halvor. Og var det snakk om en solosang,
så hadde han alltid en på lur.
Han var også ivrig i sin tjeneste når det gjaldt å besøke
syke og eldre.
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Originalene iblant oss
Det charismatiske og åpne menighetsmiljøet der det alminnelige prestedømmet sto høyt i kurs, ga stort spillerom også for originalene. Her fikk de
blomstre med sine særegenheter og bidra med det de hadde å gi og bli lagt
merke til.
Noen minnes fru Werner fra Skotfoss som gjerne benyttet en liten pause i et
møte til å stemme i med himmelsk røst ”Lammet, ja lammet, dets vunder og
sår, æren og prisen i evighet får.” Og Arne Kåre Andreassen som klemte til med
sine kraftfulle bønner og overjordiske røst, så det gikk gjennom marg og bein.
Den charismatiske og ildfulle maler Karlsen som lik Moses løftet staven, der
han sto plassert på fjellknause under St. Hans-stevnet på Asdalstrand (1962),
og påkalte alles oppmerksomhet: - Mine venner! Jeg har noe å si dere…. og så
var vitnesbyrdet i gang…Eller han fortalte fra sine reiser i Skandinavien….
(Han hadde visst vært en tur i Strømstad!) Og baker Ellefsen som gråt av
glede og sang: ”Jesus meg regnet med, ja han meg regnet med.” Og den langstrakte og markante dørvakta Egeberg, som med faste steg banet seg vei opp til
plattforma og avla sitt vitnesbyrd med skjelvende røst og stor inderlighet. Og
godte-butikken ”Aldas” bestyrerinne, Margit Matre, som uten den helt store
sangstemmen og gehør, elsket å synge i møtene og svingte seg fra dur til dur.
Du så hvordan hun strålte og så fram til den endelige forløsningen i den himmelske sfære. Nå synger hun med Guds engler!
Det var 60-tallets ”Lille-pappa” med ”brødboka” (Bibelen) under armen
som ba Gud om å frelse ”Carsten fra fisken” og som hadde sine små kommentarer og tørre latterkaskader under møtets gang. Alltid til stede – særlig på de
små og intime møtene.
Jeg minnes også den stillferdige lille mannen, (Johan Torkildsen) som helt
uforvarende eksploderte i noen gjennomtrengende ”Abba-rop” som gikk som
et jord-skjelv gjennom forsamlingen og satte en støkk i noen og enhver. Men
det var nok bare ment som en lydelige bekreftelser på at
predikanten var på sporet av en åndsinspirert preken.
Oscar Alfredsen hadde alltid et vitnesbyrd på lur når
det var møter. ”Med fem fingre i Bibelen” skjønte alle at
nå var Oscar klar til å få ”tømt seg”. Og frodige fruen,
Ingrid Marie Alfredsen, som ”ledet møtene fra tredje rad”
og kom med sine rett på sak kommentarer: - Nei, nå må
dere se å komme i gang! Klokka er sju! Og når det kunne bli
litt hissig under et opphetet menighetsmøte, ropte hun ut:
- Nei, nå må vi være snille med hverandre! Den satt!
Men det hendte vel at man kunne bli litt lattermild eller
pinlig berørt når hun til en stotrende og fomlende møteleder, bryter ut: - Du har vel ikke drukket, broder NN?
Og den omfangsrike Trygve Larsen fra ”bygga” (på
Nordre Falkum) plassert ytterst på benken som ble offer
for tyngdekraften, da resten av benken fikk kjenne oppdriften etter å ha blitt forlatt av de andre benkesliterne.
Mannen seilte over ende mens benken sto rett til værs og
vi ble vitne til et syn vi sent vil glemme!
Bjarne Jonassen fra Skotfoss svikter ikke et bønnemøte.
Ingrid Marie Alfredsen i Brekkeparken
en fin sommerdag. (Foto: Varden)
Om han så ble buden i bryllup, takket han ”nei” dersom
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Verdenskongen Tor Willy Nystrand.
(Foto: Varden)

det var bønnemøte samme kveld. Bønn var hele hans
lidenskap og når han ba kjente du suget helt fra mellomgulvet og opp i fistel som avsluttet med et ”abba”rop.
”Hans majestet verdenskongen” - Tor Willy Nystrand
- som av ”Se og hør” ble kåret til Norges ”største original”, er også et velkjent innslag i møtene, med eller uten
medaljer på brystet. Og alltid til stede i ”rojale pontifikalier” når det er storfolk på besøk. – Jeg har fred med
Gud og trygd! Kan man bedre ha det? stråler Tor Willy
fornøyd.
”Bibelsprengt” og med sin store interesse for det profetiske ord, tar han rett som det er en tur innom politistasjonen til en ”endetidsprat” som gjerne avsluttes med
spørsmålet: - Kan dere kjøre meg hjem?
Akk, ja! Tiden er ikke som den var og de fargerike og
spontane innslagene har dårligere kår i et mer strukturert
og moderne menighetsliv. Som han sa det, en venn av
meg, da vi snakket sammen om originalene iblant oss:
- Nei, det er ikke så mange igjen av oss nå!

Nysatsing i nytt Tabernakel

Da Tabernaklet inntok Turnhallen på begynnelsen av 70-tallet, åpnet det seg
nye muligheter som satte ny fart i virksomheten.
Da Skiensmannen Rolf Håkonsen ble forstander i Tabernaklet i 1973,
hadde han et mangeårig yrkesliv bak seg som Hydroarbeider, samt forstandererfaring fra Betania, Mjøndalen. Han hadde også reist som evangelist i Sverige
og var i flere år knyttet til Betelinstitutet i Orsa. Hans allsidige bakgrunn,
felleskristne sinnelag og rike bibelkunnskap, kom til å sette et positivt preg på
forkynnelsen som var både praktisk, oppbyggelig og sentral.
Rolf Håkonsen var ”en bror blant brødre” og la stor vekt på å slippe andre
til i møtene med sine ulike gaver og tjenester. Dette la blant annet grunnlaget
for etableringen av Evangeliekoret som framsto som et friskt pust i møtene
med sang og vitnesbyrd. Mange av dem var unge og ivrige, og Håkonsen
arrangerte spesielle bønnemøter sammen med dem som sveiset koret enda
sterkere sammen i det åndelige fellesskapet. Forstanderen og Evangeliekoret
dro stadig på reiser sammen både til Tyskland, Sverige og Vestlandet.
Rolf Håkonsen avsluttet sin tjeneste i Tabernaklet i 1978. Han har også
vært forstander i Betania (Mjøndalen), Filadelfia (Arendal), Betania (Brevik),
Modum Pinsemenighet (Geithus) og i Herøya Misjonshus i 10 år.

Forstander Rolf Håkonsen med konfirmanter: Atle Moen, NN, R.H.,
Ingunn Kjeldsen, NN. Bak: Øyvind Evensen, Dag Svendsen, Lars Lindgren
og Jostein Waskaas.

I pinsestridens dager

Da striden omkring Aril Edvardsen (Troens Bevis og Sarons Dal) og Pinsebevegelsen tilspisset seg i 1976–77, blåste det også krise innover menigheten
Tabernaklet. Aril Edvardsen og stevnene i Sarons Dal hadde jo hatt sin naturlige
plass i menighetens liv siden Kornmos tid, og mange var langt fra klar til å ta
avstand fra ”Kvinesdal” slik noen forlangte.
Media fokuserte på en sultestreikende pinsevenn, John A. Søgaard, som ikke
ville oppgi sin selvpålagte faste før pinsevennene hadde forsonet seg med
hverandre.
Forstander Rolf Håkonsen i Tabernaklet fortvilet over
situasjonen. Selv hadde han vel knapt hatt noe med
Aril Edvardsen eller Sarons Dal å gjøre, men nå ble
både han og menigheten dratt inn i en heftig pinsestrid
der både ”boikott” og ”fraksjonsvirksomhet” truet husfreden.
Da fikk forstander Håkonsen et nattlig syn om fred og
forsoning! På kort varsel kalte han inn til en landsomfattende ”Fredskonferanse” i Tabernaklet, Skien i dagene
17. og 18. september 1976 for om mulig å komme predikantkonferansen i forkjøpet.
Men initiativet vakte ikke bare begeistring. ”Fredskonferansen” ville bli en ”fraksjonskonferanse” mente toneangivende pinselederne i Oslo og ba om at arrangementet
ble avlyst. Man hadde jo under arbeid en ”hvitbok” (også
kalt ”et hyrdebrev”) som skulle gi ”Pinsebevegelsens
svar til Aril Edvardsen” under predikantkonferansen i
februar 1977. Premissene og konklusjonene var alt klare:
”Edvardsens ubibelske lære volder splittelse og sorg i våre
menigheter. Derfor er det umulig å ha noe samarbeid med
ham og stiftelsen Troens Bevis og dem som støtter Edvardsens
Aril Edvardsen.
splittelsesvirksomhet.”
Nå skulle hver enkelt predikant og menighet ta et klart valg: Enten å følge
”pinsebevegelsens gamle linjer i troskap mot Guds ord” eller slutte seg til ”Kvinesdalbevegelsen og følge Edvardsens program” ifølge hvitboka.
I Sverige foreslo pinsehøvdingen Lewi Pethrus en amputasjon av virksomheten i Sarons Dal, gjennom lederspalten i svenske ”Dagen”. Det var med
andre ord, kraftige saker som ble servert og som kunne gi enhver fredsommelig
pinsevenn noe ”magebesvær”! Men Rolf Håkonsen sto fast ved sitt nattlige syn
og møttes med ”forsonende og fredsinnstilte” predikanter, forstandere og
eldste til en fredsommelig fredskonferanse i Skien der man var såre enige om å
holde fast på ”menighetslinjen”. Pinsebevegelsen var jo ikke noe organisert
kirkesamfunn med toppledelse i Oslo! Her hadde hver enkelt menighet suveren
rett til selv å bestemme om man ville samarbeide med ”Sarons Dal” eller
ikke.
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Aril Edvardsen forkynner evangeliet for samene i Kåfjord i 1963. Reidar Andersen fra Tabernaklet,
med gitar i midten.

Og slik ble det til tross for en stormfull predikantkonferanse i 1977! Pinsebroderen i Kongsvinger kunne avslutte sultestreiken. Fred og fordragelighet
har etter hvert senket seg over forholdet mellom Sarons dal og pinsevennene i
sin alminnelighet. Og i blant kan man se tilbake og undres: - Hva var det egentlig striden gjaldt?
I boka ”Fra vedskjulet til Europatoppen” (1997) skriver Kjell Våraker,
Filadelfia Drammen, følgende: ”Aril Edvardsen har i hele sin omfattende virksomhet ligget ti år foran sin tid. Han er en person med visjoner, med initiativ, med
en tro som nær sagt kan flytte fjell. Hva Aril Edvardsen har gjort for å nå unådde
folkeslag med evangeliet om Jesus Kristus, er ufattelig! Som predikant er han sunn,
livsnær og ikke minst samfunnsaktuell. Aril Edvardsen er noe av det beste som har
hendt kristen-Norge i etterkrigstida. Hans fenomenale evne til å vinne alle kirkesamfunn er uovertruffen.”
Sitat slutt! Så kan man jo bare undres og spørre: - Er det virkelig samme
mannen man her snakker om, som markante pinseledere ville ”støte ut” i
1977?

Sportsklubben Odd og Tabernaklet

På en pussig måte har menigheten Tabernaklet og Odds sportsklubb hatt
noen felles berøringspunkter gjennom årene som har vært det man kan kalle
ambivalente. Bl.a. ble jo overtagelsen av Odds Turnhall (Nå: Tabernaklet) og
Sportsplassen (Nå: Tabernaklets omsorgsboliger) å innta sportsforeningen
Odds tradisjonsrike arenaer. På sportsplassen hadde Odd sin opprinnelige fotballbane (grus) og skøytebane. Og i Turnhallen var det garderober for fotballsparkerne og rom for turnaktiviteter.
Da Tabernaklet overtok Turnhallen i mars 1971, holdt den gamle læreren og
idrettsmannen Bredo Henriksen en hilsningstale på vegne av Idrettsforeningen
Odd der han minnet om det gamle mottoet: ”En sunn sjel i et sunt legeme!”
- Men vi har nok vært mer opptatt med legemet enn med sjelen, la han til.
- Så nå får dere i Tabernaklet ta dere av det siste!
I menighetens aller første tid så man
på ”sport og turn” som typiske søndags-aktiviteter som kom i motsetning
til helligdag og møtegang, og derfor var
helt uaktuelle for aktive pinsevenner.
Dessuten representerte idretten utpregede ”verdslige” miljøer der troende
ikke burde oppholde seg for ikke å bli
negativt påvirket.
Og det kunne bli en tøff og vanskelig
konflikt for et ungt sinn som både ville
tjene Gud og være med i Tabernaklet,
samtidig som en syntes at fotball var
gøy. Det skapte et skisma for idrettsungdommer som kom med i vekkelsen
på 30-tallet og som måtte velge mellom
Tabernaklet og Odd. Og var man ”skikkelig frelst” og lykkelig over å være et
Guds barn, så måtte det bli Tabernaklet. På den måten mistet fotballklubben Odd (og Grane!) flere av sine beste
talenter.
Men det kunne også gå motsatt vei:
Den eminente fotballspilleren Ragnar
Larsen (”Pippel”) var en av dem som
kom i konflikt mellom menighetslojalitet og interessen for fotball. Selv
hadde han vært med på å ta initiativ til
å starte ungdomsmusikken i Tabernaklet på slutten av 40-tallet, men da han
Fernando takker Gud etter en scoring for Odd!
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tidlig på 50-tallet ønsket å bli døpt og tillagt menigheten, måtte han velge
mellom Odd og Tabernaklet. Slik var det den gang, og utfallet av valget kjenner vi: Ragnar Larsen ble en av Odds mest populære spillere på grunn av
sin store løpsstyrke og driblekunst! Han er den Odd-spilleren som har flest
A-landskamper (12) etter den andre verdenskrig.
Da draktreklame ble innført og Oddspillerne måtte bære trøyer som
markedsførte ulike merkevarer, var det naturlig nok en viss skepsis blant
spillerne. Og mange underlige tanker gjorde seg gjeldende. Det vakte en viss
munterhet da fotballsparkeren Ole Erik Hansen ville nekte å løpe rundt med
en drakt der det for eksempel sto ”Tabernaklet”.
Men tidene endrer seg: I dag er det ingen slike fronter mellom idrettsmiljøene
og menigheten. Nå kan pinsevennene Fernando de Orneleas og Anders Rambekk stille på Odd Stadion (Nå: Skagerak Arena) og spille kamp på en søndag,
og til og med ha forstanderen, eldste eller andre medlemmer fra Tabernaklet som tilskuere på tribunen. Og jeg er sannelig ikke så sikker på om noen
av spillerne ville nekte å gå med Odd-drakt selv om det sto ”Tabernaklet” på
skjorta. Tenk bare på Lillestrøm-spillerne og skøytelandslaget som i flere år har
hatt draktreklame for ”Oslo Kristne Senter”.
Mange pinsevenner har med andre ord utvidet sine arenaer av flere grunner: Det fins jo vitterlig både sunnhet og glede i å drive med idrett. Og dessuten har man vel som kristne ansvar for å være forbilder i alle slags miljøer og
forhåpentligvis stå for en god påvirkning. Så lenge en passer på å stå støtt som
kristen og prioriterer det viktigste, er det vel ingen grunn til å kjenne på dårlig
samvittighet ved å drive med idrett eller å gå på et idrettsarrangement.

Innhøstingstider

Etter forstander Håkonsens tid, ble Nils Johan Thorsell
fast predikant sammen med sin kone Helene. Og fra
høsten 1979, ble han innsatt som hovedforstander. Det
innvarslet en forstanderperiode som kom til å stå i fornyelsens og omsorgens tegn, både når det gjaldt menighetslokalet som trengte en skikkelig oppgradering, og tilsiget av nyfrelste mennesker.
Nils Johan og Helene Thorsell viste en fin omsorg
for mennesker som strevet med livet sitt og arrangerte
en rekke omsorgskvelder. På nyåret 1981 ble også de
markante ”Cowboy-tvillingene”, Svein og Kåre Johnsen,
frelst og lagt til menigheten. Tiden som fulgte ble preget
av sjelvinning, veiledning og omsorg for de nyvunne.
Skoleåret 1980-81 var Arnfinn Clementsen fast predikant i Tabernaklet der han deltok både blant unge og
eldre med sin inspirerende forkynnelse. Han ble bedt om
å fortsette i Skien, men valgte i stedet å svare ja til et kall
fra Sion, Stavanger.
I 1983 ble menigheten tilbudt en byggetomt på Gulset,
men prosjektet ble skrinlagt i juni 1985 av økonomiske
Nils Johan Thorsell.
grunner.
Helene og Nils Johan Thorsell avsluttet sin tjeneste i Tabernaklet våren
1984. Nils Johan Thorsell er fra Ulefoss og begynte å reise som evangelist i
1961. Han har vært evangelist og forstander i Vardø, Balsfjord, Finnsnes, Namsos, Berøa (Oslo), Sarpsborg og Halden. Han har også hatt 2 års studier i USA

Fra 75-årsfeiringen i 1982. På plattformen: Martin Gran, Roald Andersen, Morgan Kornmo,
Reidar Simonsen, Rolf Håkonsen og Nils Johan Thorsell.
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Svein Johnsen leder an i de nyfrelstes ”blanda kor” anno 1982.

og 1 år ved Levende Ords bibelskole i Bergen, der han også har vært bibellærer.
I senere år har han tatt delt forstanderansvar på en rekke steder i landet, bl.a. i
Holmestrand, Bodø, Stjørdal og Heistad. Og sammen med sin hustru, Helene,
har han vært aktiv i sjelesorg- og omsorgsarbeidet, bl.a. ved Bjorliheimen.
Helene og Nils Johan Thorsell har i store deler av denne tiden hatt
sitt faste bosted i Skien og deltatt ved ulike arrangement i menigheten. Det
var også Nils J. Thorsell som var en av drivkreftene bak oppstarten av
”Annerledeskveldene”.

80-tallsbevegelsene setter spor

80-tallet sto for framgang, vekst og jappetid. I politikken
var Fremskrittspartiet på offensiven og på den åndelige
fronten kom ”Lovsangsbevegelsen” og ”Trosbevegelsen”
til å sette sine kraftige spor i mange menigheter. Og selv
om disse to nærstående bevegelsene førte til en fornyet
glød og forventing hos mange, skapte de også klare skiller
mellom pinseretninger.
Slik gikk det også i Tabernaklet. Samtidig som lovsang
og trosforkynnelse fikk en noe fremskutt plass i møtene,
var også virksomheten preget av en solid pinsekultur og
en betydelig støtte til Ludvig Karlsen og Evangeliesenterbevegelsen som dyrket en noe mer konservativ sangtradisjon.
Da Arvid Fosse ble forstander i august 1984, var han
full av initiativ og fikk gjort en rekke grep som siden har
fått stor betydning for menigheten: Aksjon ”200” som gir
100 kr. per måned, ble satt i gang med anbefaling til
medlemmene om å gi faste månedlige bankoverføringer
til menigheten. ”Det hvite hus” på andre siden av gaten
ble kjøpt og pusset opp i 1986, og overlevert til korttidsArvid Fosse.
barnehagen. Huset ga også plass til ungdomsrom i annenetasje og møterom i underetasjen.
Nærradioen kom i gang i 1985 og det ble bygget eget nærradiostudio i
underetasjen av Tabernaklet. Det ble drevet en aktiv kassett-tjeneste der
møteopptak ble distribuert. Og Musikk-caféen i Telemarksgata kom i gang,
med Jostein Waskaas som initiativtager og menigheten deltok også hvert år
med egen stand på Handelsstevnet.
Det var også i denne forstanderperioden at ulike årganger av ”skoleteam” ga
ett år til evangelisering. Teamene, som besto av 3–5 ungdommer, øvet inn ulike
program som ble tilbudt skolene. Dette førte til et flott oppsving for menighetens barne- og ungdoms-arbeid.
Arvid Fosse var også den som innførte ”ukenytt” som fast utdelingsfolder
med oversikt over kommende møter og arrangement. Og det ble organisert
ulike vaskepartier som skulle stå for det ukentlige renholdet av lokalet. Fosse
fikk også gjennomført en omlegging av medlemskartoteket til database. Og
de tradisjonelle torsdagmøtene ble nedlagt til fordel for et onsdagsmøte med
undervisning, lovsang og forbønn. Det ble også gjort grep med å legge
søndagsskolen til gudstjenesten søndag formiddag, med en kort felles samling
i innledningen, slik ordningen er i dag. Man innførte også en fast felles høststevne-ordning i samarbeid med Evangeliehuset, der Ronald Jones var første
hovedtaler.
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Arvid Fosse og Helge Elstrøm med 80-tallskonfirmanter.

Erik Næs, som hadde sin bakgrunn fra Metodistkirken i Skien, ble tilsatt
som ungdomsforstander og leder for radio-arbeidet. Nærradioarbeidet kom til
å bli en viktig del av arbeidet, ikke minst ”Forbønnsprogrammene” søndag
kveld. (Se eget kapittel!). Og øverst på galleriet ble det innredet et småbarnsrom, slik at det skulle bli enklere for unge familier med små barn å overvære
møtene.
Arvid Fosse var en glødende inspirator som la vekt på en ”utadrettet forkynnelse”. Mange søkte inn i et inderligere fellesskap og ukemøtene fikk økende
oppslutning av folk som ville oppleve nye ting med Gud. Det ble satset mye på
bønn og ”åndelig krigføring”, og det kom profetier om vekkelse og framgang.
Samtidig var det også flere som lot seg inspirere av litteratur og kassetter fra
Kenneth Hagin (USA), Åge Åleskjær (Oslo Kristne Senter) og Ulf Ekman
(Livets Ord i Uppsala). En rekke nye mennesker som var på linje med dette
synet, sluttet seg til menigheten og gikk inn i aktiv tjeneste. Noen valgte også å
ta et bibelskoleår på ett av de nevnte stedene.
Våren 1987 kom Reinhard Bonnkes bønneleder, Suzette Hatting til Tabernaklet for en bønnehelg som ble en skjellsettende opplevelse for mange. Hennes
ransakende og direkte forkynnelse gjorde et sterkt inntrykk. Det ble en helt
spesiell atmosfære i møtene og mange søkte forbønn og fornyelse. I etterkant
av denne aksjonen, valgte Fosse i samråd med eldsterådet, å legge ned den
ordinære virksomheten for en tid, slik at folk skulle få god tid til å innvie seg i
bønn og søke Åndens ledelse. Men denne satsingen skapte ikke bare begeistring og bønneiver. Det var også de som oppfattet dette som et anslag
mot det arbeidet de selv var engasjerte i.
Uroen ulmet gjennom sommeren, og lovsang som fenomen og sjanger, ble
livlig diskutert. Og da Jostein Janøy var innsatt som omsorgsforstander, trakk
Arvid Fosse seg som hovedpastor i november `87 av personlige grunner. Og
etter ett års tid, startet han menigheten ”Troens Liv Bibelsenter” på Kjørbekk,
der grunnstammen besto av tidligere medlemmer fra Tabernaklet.

Evangeliet
ut over Grenland
Da radio-monopolet ble brutt på
nyåret `82, åpnet det seg et nytt
og spennende ”vindu mot verden”.
Ganske raskt ble det nedsatt et interimstyre fra ni kristne organisasjoner
og menigheter i Grenland som gikk
sammen om å starte nærradio.
Jan Kr. Viumdal.
Knut Janøy var en av inititivtagerne
og Tabernaklets representant og formann i arbeidsutvalget. Og i 1985 kom Radio Grenland på lufta fra eget studio
i Grenland Folkehøyskoles lokaler. Og iveren var stor i starten og mange ville
være med. Man fikk også ganske straks en stor og takknemlig lytterskare, som
var med på å betale hva det kostet gjennom en frivillig lytteravgift.
Det ble bygget et tidsmessig studio i Tabernaklets underetasje der man
både kunne sende direkte og gjøre opptak. Og ganske tidlig fikk Tabernaklet en
relativt stor sendeflate med et variert programtilbud. Det var ungdomsradio
(”PT-rock” og ”Alfa og Omega”), barneradio (v/ Ivar Moen og Liv Larsen),
sangprogram (v/Allan Karlsen) og ”Livets melodi” (v/Jostein Janøy), magasinprogram (”God kveld Grenland” og ”Kvelds-mix”) og selveste ”flaggskipet”
Forbønnsprogrammet (”Kveldsbønnen”) med et stort antall ulike programledere, forkynnere, teknikere og telefonvakter i sving.
Både Jan Kristian Viumdal (1985-86), og Erik Næs (1986-90)
har bekledd stillingen som Tabernaklets ”kringkastings-sjefer”.
Ole Holmen ble leder for PT-media (Tabernaklets nærradio) etter
Erik Næs i 1990, en oppgave han hadde i 9 år. I denne perioden
gikk Radio Grenland konkurs, men Ole tok da initiativ til å starte
”Media-gruppen Grenland”, som ble et felleskristent redskap for
fortsatt konsesjon. Fra 1998 og fram til i dag har Mediagruppen
hatt ca 15 timers sending på Radio Grenland hver uke.
”Forbønnsprogrammet” på sen søndag kveld (nå ”Kveldsbønnen”) fikk tidlig en solid lytterskare og ble ”Grenlands aller største
bønnemøte”. Men programmet høstet også en del motreaksjoner.
Mange var slett ikke vant til eller fortrolig med ”fri bønn” for åpen
mikrofon. Og gjentatte ganger ble det gjort forsøk på å stoppe
programmet som man mente var et program for ”smale lyttergrupper”. Men Terje Nordkvelle & Co (i programmet ”Nattevakten”) fikk seg nok en skikkelig overraskelse da de på svært sen
kveldstid en onsdag, utfordret lytterne til å ringe to ulike numre
for å tilkjennegi om man var for eller mot forbønnsprogrammet.
Responsen var enorm. Over 1000 ringte inn og sa ”Ja” til forbønnsprogrammene, mens omkring 600 var imot. Det forteller litt
om kontaktflaten Radio Grenland hadde på midten av 90-tallet.
Knut Janøy.
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Radio Grenland har vært igjennom en rekke kriser,
flyttinger og omorganiseringer, men er fortsatt på lufta i
2008. Mange av ”radio-amatørene” fra den første tiden
har gitt seg for lengst. Vårt eget studio er revet, men de
kristne programmene våre fortsetter gjennom et godt
samarbeid mellom Tabernaklet og «Normisjon». Det
gjelder de hverdagslige ”Kveldsmix-sendingene” og ”Go’
Søndag Grenland” som har en trofast lytterskare.
Mange navn kunne vært nevnt. I 1993 hadde Tabernaklet en stab på ikke mindre enn 35 personer som var
aktive i nærradioarbeidet. Anne Berit Holte Langmyr,
Sigmund Steenbuch og Allan Karlsen må vel kunne sies å
være blant de mest uholdende nestorene i Tabernaklets
nærradio-satsing med lang fartstid, og takk for det!
Mediaarbeidet i Tabernaklet samordnes av Allan Karlsen
i jubileumsåret.

Bjørg Moen var en av radio-pionèrene.

”Alltid på tråden søndag kveld!”
Hans Lunde satt som telefonvakt under det aller første
Forbønnsprogrammet i 1986. Det ble rene ”telefonstormen” (33 innringere) og Hans holdt unna - i 19 samfulle år! Søndag etter søndag til sene kvelden!
Det ble mange innringere med årene: Mennesker i nød,
ensomme, fortvilte, syke, plagede og hjelptrengende. Noen
var gjengangere, andre var førstegangsinnringere som
tilfeldig hadde kommet innom programmet. Og alle ble
bedt for, men noen trengte noe mer: Et besøk eller oppfølging av en sjelesørger eller annen fagperson.
Enkelte kvelder bød på stor dramatikk. Flere innringere truet med selvmord. Andre var klar til å gi seg
over og man fikk veilede mennesker til frelse.
- Ja, det ble 19 rike og interessante år, forteller byggmester Hans Lunde, som også har bak seg 25 år som
søndagsskolelærer og flere perioder som eldste. I tillegg
har han gjennom alle år i Tabernaklet hatt en rekke navn
på sine besøks- og omsorgslister.
Hans Lunde, telefonvakt i 19 år.
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Skipper Lewi Waskaas på dekk med Elidas unge evangeliserings-mannskap.

Med evangelisering som lidenskap!
De har brent av lidenskap for evangelisering alle 4: Far (John Waskaas) og tre
sønner (Lewi, Vidar og Jostein) i et aldri så lite norsk misjons-eventyr.
På 40-tallet var pappa John ivrig i vitnetjenesten gjennom Traktatmusikken.
Og i 1982 introduserte skipper Lewi misjonsbåtene Elida i Norge og var sjef
for litteraturspredning gjennom Troens Bevis i Sarons Dal.
Vidar var med på oppstarten av Kontaktesenteret i Skien på 80-tallet og
har vært aktiv ved Evangeliesenteret i Jernbanegata i Porsgrunn, med hjerte
for de utslåtte.
Og yngstemann, Jostein drev treffstedet Musikk-Cafeen i Skien på 90-tallet.
Han gikk videre med evangelisering på internett gjennom ”One way.no” og driver TV-produksjon i eget
Mediahus på Nenset i Skien.
Eldstegutten, Lewi Waskaas, var med i et juniorarbeid på 60-tallet som ble kalt ”Traktatmusikken” i
Tabernaklet. Under en St. Hanstur på Breviks-fjorden
der guttene satt i båten og sang og ropte ”Jesus er
veien”, ble grunnlaget lagt for det som siden ble en
visjon og et kall til å starte og drive misjonsbåten Elida
med ”Johs. 3:16” i storseilet.
Her ble Lewi Waskaas kaptein om bord for en utstrakt evangeliseringsvirksomhet langs norskekysten. I
en periode var det to båter med ivrige ungdommer om
bord som forkynte evangeliet gjennom vitnesbyrd og
sang på bryggemøter. Flere unge fra Tabernaklet var
med som mannskap og vitner. Lewi Waskaas var også
Jostein Waskaas roper ut under
menighetens skidag.
Aril Edvardsens nærmeste medarbeider i flere år og
ledet media- og litteraturarbeidet i Sarons Dal.
Jostein Waskaas har også hatt mange jern i ilden. Bl. a. drev han Evangelisk
Kassettspredning i Tabernaklets regi på 80-tallet der man gjorde møteopptak
fra ulike stevner og gudstjenester i menigheten. Og i oktober 1990 åpnet han
ungdomsstedet ”Musikk-Cafeen” i Ludviksens forretningsgård i Telemarksgata 5, der det ble drevet aktiv evangelisering gjennom flere år fram til 1998. I
tillegg til vanlig kafédrift med pizza og hamburgere, ble det også arrangert en
rekke treffkvelder med konserter, temakvelder m.m. Dette ble et treff-sted hvor
flere hundre ungdommer ble engasjert i et positivt rusfritt miljø. Hensikten var
å aktivisere kristen ungdom, evangelisere og lede nyfrelste til menigheten.
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Senterarbeid som tenner nytt håp
På midten av 70-tallet var det flere brødre fra Tabernaklet (Johs. Pedersen,
Nils Langerud, Toralf Hansen, Trygve Haraldseid og Sigmund Thorsell) som
startet kafémøter i Citybygget. Dette ble en forløper til Kontaktsenteret.
Omkring 1979 satte noen ildsjeler i gang en oppsøkende virksomhet i Kverndalen som i særlig grad rettet seg mot folk med rusproblemer. Arbeidet besto
av frivillige medarbeidere fra ulike
menigheter som tok hver sine vakter.
Dette var et tilbud i Broderringens regi
(Senere: Forkynnerringen) der Willy
Evensen fra Tabernaklet, ble engasjert
som leder for ”Kontaktsenteret”.
I 2001 ble stiftelsen ”Skien Diakonale Senter” etablert (SDS) som en
videreføring av Kontaktsenteret. I dag
har senteret eget bygg på Lundetoppen og driver dagsenter, natthjem
og hybelhus som et diakonalt lavterskeltilbud for rusavhengige. SDS
drives nå i samarbeid med 18 ulike
menigheter og kristne organisasjoner,
der også Skien kommune er tungt inne
med midler. Signe-Marie Aaslund
(f. Busve), er leder for senteret i 2008.
Tabernaklet har i disse årene bidratt
Lise og Ludvig Karlsen.
med mange medarbeidere ved senteret,
både som frivillige og som styremedlemmer. Bl.a. har Johannes Pedersen, Otto
Halvorsen, Jostein Karlsen, Anders Langemyhr og Ole Holmen vært viktige
støttespillere og medarbeidere.
I 1983 startet Lise og Ludvig Karlsen arbeid blant rusmisbrukere under
navnet Evangeliesenteret på Roa. John Ivar Langerud fra Tabernaklet, Skien
var en av de aller første som kom inn i dette arbeidet. John Ivar ble døpt og
tillagt menigheten Tabernaklet i begynnelsen av 60-tallet som ganske ung
og viste tidlig stor iver i møtene. Han var ofte med på utpostene, på sykehusandakter og i Skien kretsfengsel. Han har hatt en egen evne til å oppgløde
og oppmuntre sine tilhørere.
John Ivar Langerud har hatt flere oppgaver for evangeliesentrene både som
forkynner og som bestyrer. Han er fortsatt aktiv som evangelist omkring på
Østlandet.
Tabernaklet har i alle år hatt god kontakt med Evangeliesenteret og fått
mange inspirerende besøk av gutta og jentene fra sentrene sammen med Lise
og Ludvig. Og hver gang har det blitt samlet inn solide beløp til dette flotte
arbeidet. Hans Lunde har vært en sentral kontaktperson for Evangeliesenteret
i Tabernaklet gjennom mange år.
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Våren 1999 kalte Ludvig på Ole og
Laila Holmen til en krevende oppgave
som bestyrerpar ved Østerbo Evangeliesenter i Østfold. Dette ble et utfordrende og spennende arbeid som de
ivaretok på en god måte i fem år.
Ole Holmen har siden slutten av
80-tallet hatt en rekke betydelige oppgaver i Tabernaklet både som eldste,
leder av media-arbeidet, som assisterende forstander, menighetsarbeider og
fra mars 2007: Administrativ leder.
Sammen med sin kone Laila, har
Ole deltatt jevnlig på Annerledeskveldene, ulike Israel-arrangement,
utallige bønnesatsinger, evangeliseringsframstøt, Grenlandsstevner med
Evangeliesenter-fokus, og hatt en rekke
Laila og Ole Holmen.
verv innen rusomsorgen. Og Laila har
stått med og bl.a. bidratt med inspirerende sang og musikk.
I 2008 er Ole også leder for omsorgsrådet. Han har også stått for ukentlige
”Sommerkveld”-arrangement i ferietiden og ”Romjuls”-kvelder ved juletider.

Evangeliesenteret står sentralt i Grenlandstevnene. Innfelt Emanuel Minos.

«Det hvite hus» i Cort Adlersgt. 12
Etter pådriv fra ildsjelen Ivar Moen, gikk menigheten Tabernaklet i 1987 til anskaffelse av nabohuset
i Cort Adlersgt. 12, som skulle gi plass til barnehage, kontorer, ungdoms-rom og sosiale aktiviteter.
Etter iherdig dugnadsinnsats og bygningsmessige påkostninger, fremsto ”Det hvite hus” som et
nyttig flerbrukshus med god plass både til barnehage og aktiviteter i barn- og ungdomsarbeidet.
Her har det vært holdt fester, konfirmasjoner, junior, PT-aktiv og trivelige friluftssamlinger i den
vakre hagen.
Men framfor alt er huset og hagen stedet for Tabernaklets korttidsbarnehage som gjennom årene
har vært et flott tilbud for barn i førskolealder.

Samling om mål og visjoner

I tiden etter Arvid Fosses avgang og etableringen av ”Troens Liv Bibelsenter”,
ble det reist en del spørsmål i menigheten. Særlig var man opptatt av videre
veivalg, profilering og felles visjoner. Det ble utarbeidet et dokument som
sa noe om målsettingen for videre satsing og som fikk stor oppslutning i
menighetsmøtet den 18. des.1989. Det ble bl.a. slått fast at menigheten fortsatt skulle høre til ” i fellesskapet innen Pinsebevegelsen i Norge.”
Jostein Janøy ble tilsatt som omsorgsforstander i 50%
stilling høsten 1987, men da hovedforstanderen Arvid
Fosse sluttet brått i november, overtok Janøy som konstituert forstander, godt assistert av ungdomsforstander
Erik Næs.
I menighetsmøte den 31. aug. 1988 fikk Janøy fornyet
tillit til å fortsette som hovedforstander i full stilling. Han
hadde tidligere vært forstander i Betel, Seljord (1983–86)
og vært lærer i PYM´s tjeneste i Paraguay (1986–87) sammen med sin kone Esther.
Årene 1987–89 bød på mange utfordringer for forstander og eldste. Og da A. Fosse etablerte ny menighet
under navnet Troens Liv Bibelsenter i mai 1990, ble det
en viss ”faneflukt” fra menigheten, men noen åpen strid
ble det ikke. Omkring 50 mennesker ble overført fra
Tabernaklet til Troens Liv i årene 1990–95.
Janøy og Næs jobbet tett sammen i denne perioden og
utfordret folk til å ta ansvar. Bl.a. var ungdomsarbeidet
inne i en svært positiv og fin vekstperiode med god
oppslutning. Ungdomskoret hadde omkring 100 medlemmer og Erik Næs var aktivt med på skoleevangelisering
Jostein Janøy.
sammen med skoleteamene.
De spansktalende ble også et fargerikt innslag i menigheten på denne tiden,
og det ble satt i gang faste spanskmøter. Flere av latinamerikanerne ble frelst
og døpt, bl.a. under et sommerarrangement ved Brønnstadbukta.
Dessuten ble det satset på å etablere flere husgrupper, i tillegg til en ”åpen
gruppe” som Knut Pedersen tok hånd om i lillesalen. Radioarbeidet var også
inne i en svært aktiv periode der mange av menighetens unge var engasjert og
hvor man nådde ut til store lyttergrupper. Menigheten fikk kontakt med søkende mennesker som ble gjenstand for veiledning og omsorg.
For å få til en smidigere samkjøring av menighetens omfattende virksomhet,
ble det innført en avtalebok ved menighetskontoret. Gjennom avtalebøkene
kunne man til enhver tid se hva som var på gang og hvilke rom som var opptatte.
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Jostein Janøy med konfirmanter: Hilde Tørre, Heidi Jacobsen, JJ, Ingvild Follegg, Yvonne?.
Bak: Gøran Dalene, ? Jensen, ? Jensen, Bjørn Erik Follegg, Robert Heiberg, Elin Stensrud, Jørn David
Haugom og Marianne Rustad.

Jostein Janøy avsluttet sin tjeneste sommeren 1990 etter 3 år som hovedforstander og har siden hatt oppgaver som lærer i grunnskolen. Erik Næs fratrådte
også samtidig for å overta forstanderoppgaver i Filadelfia, Askim, men er nå
adjunkt i Videregående skole i Skien..

Et fargerikt fellesskap!

På 80-tallet fikk menighetene et spennende tilsig av latinamerikanere, der de
fleste kom fra Chile. Det startet med at Ingjerd Øvrum Lind, som var deres
tolk, inviterte til samlinger i sitt eget hjem, påsken 1987. Noen ble frelst og
døpt, og blant dem var Gladys og Luis Bernal, og deres datter, Patricia, som
ble viktige kontaktpersoner. Flere av de latinamerikanske vennene deltok i
møtene med sang og vitnesbyrd på spansk, med Ingjerd Øvrum Lind som
tolk.
Omkring 1989 startet man opp med ukentlige spansk-møter i Tabernaklets
underetasje, der både Ingjerd Øvrum Lind, og Astrid og Ivar Aas deltok aktivt.
Flokken har variert noe i størrelse og engasjement, men en trofast kjerne har
sluttet opp om disse samlingene sammen med flere barn.
Høsten 1991 ble det arrangert et stort stevne for de spansktalende i
Tabernaklet med tilreisende fra hele Sør-Norge. Misjonærene Ingjerd Øvrum
Lind, Ivar Aas og Rudolf Leif Larsen har i ulike perioder tatt ansvar for å
organisere disse samlingene i underetasjen, samt Luis og hans datter Patricia.
Latinermiljøet har også ved flere anledninger ytret ønske om å etablere
egen virksomhet i byen og høsten 2006 ble det gjort forsøk med spanskmøter
i Skien sentrum.
Det er også en viss representasjon fra ulike afrikanske språkgrupper i
menigheten, bl.a. fra Kenya, Burundi og Kongo.

Med menighetsvekst på programmet

Frank Matre overtok stafettpinnen som forstander i Tabernaklet 1. september 1990, etter å ha utgitt boken ”Som
en mektig flod” som handler om menighetsvekst. Dette
emnet ble fokus i undervisningen den første tiden og
skapte fine forventinger til framgang og vekst.
Det ble en god og samlende tid i menigheten. Bl.a. ble
det stelt i stand en rekke frokostarrangement for menn
som samlet en full lillesal og det ble satt i gang med
lørdagsbibelskole fra februar 1991.
Våren 1991 ble det arrangert en kampanje med Reinhard Bonnke i Porsgrunnshallen der man samlet omkring
2000 mennesker. 1. mai 1992 ble Steinar og Grete Sagvold
tilsatt i en hjelpeforstanderstilling med hovedvekt på
ungdomsarbeidet. Steinar og Grete fikk mange spennende
utfordringer i menigheten som de løste med stor iver.
De avsluttet tjenesten 14. nov 1993.
Da Matre fratrådte høsten 1993, ble det en periode i
menigheten der Steinar Sagvold (fra høsten) og Ole
Holmen (fra nov. 1993) overtok hovedansvaret for
Frank Matre.
menigheten inntil Even Grüner var på plass høsten
1994. Roald Andersen var også en tid (4 mnd.) i
menigheten som hjelpepredikant. Og Jan David Norrman gikk inn som ungdomsleder.
Frank Matre reiste ut som evangelist fra Salem, Oslo i 1958. Han var
misjonær i Zaire fra 1966 til 1972 der han særlig jobbet med litteraturspredning. Han har også vært forstander i Salem, Oslo (1972–75), studert ved
Fuller i USA (1985) og vært rektor ved MBS i Salem, Sandefjord (1985–90).
Etter tiden i Tabernaklet, ble han rektor ved Hedmark-toppen Folkehøyskole
(1993-99). Han har også betjent menighetene i Betania, Tønsberg (1904–07)
og Betania, Larvik (1908). Som formann i forstanderskapet på Hedmarktoppen fra 1986–93, har han lagt vekt på å ha en for-sonende holdning i forhold til ulike kristne grupperinger, der bl.a. Aril Edvardsen, Åge Åleskjær og
Ulf Ekman har blitt invitert som talere.
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Forstander Frank Matre og Torunn Sørensen med konfirmanter.

Bibelmaraton og Bibelquiz
Sommeren 1988 kom den landsomfattende bibelstafetten ved Urban Wiedholm til Skien, der målet var å samle inn penger til bibelspredning i Kina,
Sovjet og Brasil. Og høsten 1992 (15.–18. oktober) arrangerte Tabernaklet
en ”Bibelmaraton” som gikk kontinuerlig på lufta på Radio Grenland i over
82 timer. Steinar Sagvold var prosjektleder.
Mange ulike mennesker leste fra Bibelen fra første Mosebok til Åpenbaringen. Det hele startet med frokost i Ibsenhuset for innbudte gjester og
åpningslesning fra 1. Mosebok ved ordfører Per Sigurd Lauvstad. I alt var det
220 personer som deltok i bibellesningen som ble avsluttet med et stort møte i
Ibsenhuset der Bjørg Moen og Jan Wikheim leste de siste ordene i Åpenbaringen.
I løpet av aksjonen ble det ringt inn gavebeløp til nærradioens gavetelefon,
og til sammen ble det samlet inn 240.000 kroner til skoletestamenter i det
tidligere Sovjet. Dessuten ble den eldste Bibelen i Grenland premiert: En dansk
utgave fra 1588 var i familien Hoels eie på Stathelle.
I 1997 arrangerte PT-Media en omfattende bibelspørrekonkurranse der 16
deltagere var med fra starten. Eldbjørg Tørre fra Evangeliehuset i Porsgrunn
ble kåret til konkurransens ”Bibelmester” og fikk en tur til Israel som premie.
Ole Holmen var leder for dette opplegget.

Fra Euromisjon til heimemisjon

Høsten 1994 ble Tabernaklets Tyskland-misjonær innsatt til forstander-tjeneste
i sin barndoms menighet. Med en brann etter å vinne mennesker for Gud, gikk
han til oppgavene i Skien med friskt mot og brukte sine evner som ambassadør
for evangeliet til å få kontakt med søkende mennesker.
I 1995 ble det gjort fremstøt for å få
kontakt med passive menighetsmedlemmer og tilhørige under ledelse av Jan D.
Norrman. I tillegg ble det satset på å engasjere flere i arbeidet med nyfrelste og
søkende. Even var også sterkt opptatt av
fellesskapet med de andre kristne i byen,
og engasjerte seg sterkt med felleskristne
prosjekter.
I tillegg til den ordinære møtevirksomheten, fikk Even Grüner også i stand
en kveldsbibelskole på onsdagene der
man hadde en innledning og samtale om
viktige bibelske temaer, parallelt med
ulike ”Pt-aktiv”-samlinger og familiearbeid. Disse midtukekveldene fikk en god
oppslutning med ca. 130 hver gang. I
tillegg ble det lagt opp til hussamlinger i
hjemmene annenhver torsdag. Ukenytt ble
lagt om til månedsnytt og det ble innført
forsøk med ”festmøter” (storsøndag) en
gang i måneden med påfølgende middag i
underetasjen.
Even Grüner viste et stort engasjement
og oppfordret gjennom sin forkynnelse til
tjenestevillighet og en forsonende holdEven Gruer.
ning til hverandre. Det ble arrangert flere
vellykkede kampanjer, bl.a. med Svein
Magne Pedersen og ”Fra minus til pluss.”
I 1998 feiret Tabernaklet sitt 90-årsjubileum der Morgan Kornmo var
hovedtaler og en rekke av menighetens tidligere forstandere deltok.
I denne perioden ble det også nedlagt et betydelig arbeid i forberedelsen
til byggingen av omsorgsboligene og ombyggingen av Tabernaklet.
Even Grüner avsluttet som forstander høsten 1997, da han reiste tilbake
til Tyskland sammen med sin kone Lill, for å fortsette menighetsplantingsarbeidet i Tyskland, Østerrike og Sveits.

Med fokus på livsnære fellesskap

Da Eva og Bjørn Bjørnø tok fatt på forstanderoppgavene i Tabernaklet høsten
1997, satte de fokus på sjelevinning, lovprisning, økt bønnemobilisering og
brobygging mellom generasjonene. Det ble også lagt vekt på å bygge ut omsorgsarbeidet og styrke fellesskapet.
Forstander Bjørnø så også behovet for nødvendige
endringer i virksomheten for i sterkere grad å inkludere
unge mennesker og familier med barn. Det ble satset
på søndagskvelder kalt ”Jesuskvelder” og ”Søndags-xtra”
med en mer ungdommelig profil samtidig som man også
gjorde forsøk med å ha søndagsskole under kveldsmøtet.
Samtidig kom ”Annerledeskveldene” i gang på mandager
som et svært vellykket lavterskeltilbud.
I 2004 startet man med storsøndager med felles samling for hele menighetsfamilien på søndag formiddag
og møtefri på kvelden. Det ble også tilbudt middagsservering på kaféen etter samlingen. Tiltaket fikk ganske
tidlig en stor oppslutning og var med på å styrke samholdet mellom generasjonene. I denne perioden ble det
også arrangert 4 Alpha-kurs (fra våren 2002) med god
deltagelse. Det ga nye kontakter med nærstående mennesker som var ute etter et menighetsfellesskap.
Det ble også lagt ned et stort planleggingsarbeid for
oppgradering og utvidelse av menighetslokalet med tilretteleggelse for eldre og handikappede (heis) og med et
mer tidsmessig inventar, samt omsorgsboliger med plass
Bjørn Bjørnø.
for en helt ny kontorfløy. (Se eget avsnitt!)
I 2005 ble det gjennomført en ”åndelig helsesjekk” under ledelse av Terje
Berg i regi av Naturlig Kirkevekst. På grunnlag av standardiserte spørreskjemaer som ble besvart av 30 av menighetens frivillige medarbeidere, ble det
laget en menighetsprofil som viste menighetens svake og sterke sider. ”Varme
relasjoner” og ”livsnære grupper” kom ut som minimumsfaktorer, og ble
satt opp som klare satsingsområder i framtiden. Under Bjørnøs forstandertid
oppnådde man også målet om ”100 gir tusen”, som nå ga en jevn månedlig
inntekt til menigheten i tillegg til kollektene i møtene. Det ble også innført en
egen bankterminal under ofringene.
Et eget lederråd ble etablert for å samordne alle aktivitetene i menigheten
der både eldsteråd og de ulike virkegreiner var representert.
Bjørn Bjørnø avsluttet sin pastorperiode sommeren 2006 etter å ha betjent
menigheten gjennom hele 9 år, som er like lang fartstid som Morgan Kornmo
hadde i Skien. Det er bare menighetens grunnlegger, C. M. Seehuus som har
stått lenger i denne tjenesten med sine 22 år ved roret, enn disse to brødrene.
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Det kan også anmerkes at ”forstander”-tittelen ble byttet ut mot ”pastor” i
denne 9-års-perioden, i tråd med den øvrige utviklingen i pinsebevegelsen.
Dessuten ble det i 2006 vedtatt i menighetsmøte (med knapp margin) å endre
menighetens offisielle navn fra ”Pinsemenigheten Tabernaklet, Skien” til
”Pinsekirken Tabernaklet, Skien”.
Bjørn Bjørnø vil bli husket som en målbevisst og arbeidsom pastor, som var
raus med oppmuntringer og grundig i saksbehandling. Han hadde også et
varmt hjerte for misjonen og la stor vekt på å holde en god kontakt med
misjonærene og besøke feltene når forholdene lå til rette for dette.
Bjørn Bjørnø har tidligere vært pastor i Elnesvågen, Kristiansand og
Tromsø. Han har også hatt flere sentrale verv i PYM (Pinsevennenes Ytre
Misjon) bl.a. som feltsekretær for Europa og Midtøsten, som medlem i PYM’s
hovedstyre og fra 1. juli 2008, ble han generalsekretær i PYM.

En menighetsvisjon: ”Med åpne dører!”
Under Bjørn Bjørnøs pastor-tid ble ”Tabernaklets menighetsvisjon” utarbeidet
i samråd med eldsterådet under overskriften ”Med åpne dører”. Tabernaklet vil
være en menighet med åpne dører slik at folk som søker Gud kan trives her og
finne seg til rette. Visjonen ble vedtatt 3. febr. 2002 med følgende tekst:
”Tabernaklets visjon er å være en menighet med åpne dører…
1) … til Guds nærhet, gjennom bibel, bønn og lovprisning.
2) … til fellesskapet gjennom omsorg, tjeneste og disippelskap.
3) … til vår verden gjennom evangeliet i kraft av ord og gjerning.”
En åpen dør inn til det hellige og ut til mennesker.
Jesus sier: ”Se, jeg har satt foran dere en åpnet dør!”
Åp. 3,8

Tusenårskifte i renoveringens tegn.
I årene 1999–2001 ble det nedlagt en storstilt dugnadsinnsats i forbindelse
med ombygging og utvidelse av menighetsbygget. Hans Lunde sto som
byggeleder med Tore Follegg og Egil Bøe som faglige veiledere. Og resultatet
ble et tidsmessig og moderne menighetsbygg med nytt adkomstparti med
heis og handikaptoalett, en moderne møtesal med nye lysarmaturer, nye
myke stolrader, spotlights, sentralstøvsuger og nytt lydanlegg med projektor
for tekst- og bildefremvisning. Og i underetasjen: Kafé Seehuus med utvidede
festlokaler, diskanretning og et praktisk storkjøkken med kjølerom, i tillegg
til store tekniske investeringer i et funksjonelt ventilasjon- og oppvarmingsanlegg. Radiostudioet var borte og skilleveggen mellom lillesal og den såkalte
”peisestua”.
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Prislappen ble på ca. 11 millioner kroner, som har blitt finansiert gjennom
faste husofre, loppemarkeder, utlodning, lefsebaking og årlige julemesser som
har gitt store beløp til nedbetaling av gjeld. Dugnadsinnsatsen ble regnet til
10 tusen timer som utgjorde ca. 2 mill. kroner.
Da nybygget kunne innvies den 4. februar 2001 med fylkesmann og varaordfører til stede, var det all grunn til å være godt fornøyd med et innholdsrikt,
innbydende og moderne menighetsbygg. På innvielsesfesten kom det inn over
800 000 i gaver, kollekter og løfter.
Stor honnør til dugnadsfolket og byggekomitéen med Willy Norrman, Hans
Lunde og Helge Gundersen i spissen.

Omsorgsboligene i hjertet av Skien
Menigheten hadde i lengre tid hatt planer om å bygge leiligheter for eldre og
da kommunen tilbød et areal på Sportsplassen, ble det fart i sakene. Planleggingsarbeidet kom i gang i 1992 og gikk parallelt med ombyggingsplanene for
Tabernaklet. Selve beslutningsprosessen i menigheten var svært omfattende og
tidkrevende. Men i 1998 var finansiering og byggeplaner kommet så langt at
menigheten gav sin tilsutning til å starte opp byggearbeidet. Det ble lyst ut en
arkitektkonkurranse for prosjektet og arkitektkontoret Børve & Borchenius AS
sto for forslaget som kom best ut og entreprenørfirmaet Heinrich-Riis og
Lillefjære fikk byggeoppdraget.
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Stiftelsen ”Tabernaklet Omsorgsboliger” ble dannet og sommeren 1999
kunne spente leietagere flytte inn i helt nye leiligheter. Boligprosjektet i
Frederik Stangsgt. 12 inneholdt 24 omsorgsleiligheter, to hybler, parkeringskjeller og administrasjonslokaler for Tabernaklet. Stiftelseskapitalen som var
på kr. 300.000, ble gitt som gave fra en av menighetens medlemmer.
Menigheten Tabernaklet er eier av boligstiftelsen, som ledes av et styre med
daglig leder. Dessuten er det valgt et eget råd blant beboerne som drøfter
spørsmål av intern interesse. Alle leilighetene har parkeringsplass og 2 boder.
Og i nordre del av kjelleren er det innredet egne kontorer for menigheten.
I vedtektene går det fram at boligstiftelsen skal drive utleie av obligasjons-leiligheter og lignende, og at et eventuelt overskudd kan disponeres til
menighetens arbeid blant barn og unge.
Boligstiftelsen mottok ved oppstarten et investeringstilskudd fra Skien
kommune som innebærer et samarbeid omkring tildeling av leiligheter i 20 år
fremover. Dette samarbeidet har fungert godt.
Tabernaklets omsorgsboliger leier inn vaktmester- og renholdstjenester
gjennom menigheten. I de første åtte årene har det vært stor interesse for
leilighetene og omkring to til tre leiligheter omsettes per år.
Styret for boligstiftelsen består av Svein Taranrød (styreformann), Arne
Hebnes Ødegård, Kari Mikalsen, og Randi Westland (regnskapsfører). Helge
Gundersen har vært daglig leder siden starten.

Med relasjonsbygging som mål

Helge T. Gilbrant.

Helge Terje Gilbrant ble innsatt som forstander i Pinsekirken Tabernaklet i august 2006. Han gikk til oppgavene
med stor iver og har lagt vekt på en systematisk bibelundervisning, relasjonsbygging og varme fellesskap. Flere
har blitt døpt og nye medlemmer hilst velkommen. Og
det har vært gjennomført en rekke serier med temaundervisning som har virket stimulerende på husgruppene.
Høsten 2007 arrangerte menigheten ”Pinse for alle”
på Stevneplassen i anledning av Pinsevennenes 100-årsmarkering i Norge. Kjente forkynnere og sangere deltok i
møtene sammen med byens ordfører.
Helge Terje Gilbrant ble født i Trondheim. Etter 2 års
studier ved Elim Bible College i England, har han reist
som evangelist i Skottland og Norge. Han har vært medforstander i Salem, Sandefjord (1981–85) og i Tabernaklet, Bergen (1985–86). Han var forstander i Betania,
Kongsberg (1986–90) og fra 1992 har han vært engasjert
ved Menighetsbibelskolen i Sandefjord og ledet et nettverk av bibelskoler. Han er gift med Gerd Anne (Nordheim) fra Kviteseid.

Det er salige stunder i menighetene når nye medlemmer kan hilses velkommen i fellesskapet.

Med stor tro på kaffebønner

Med stor tro på kaffebønner
Da pinsevenner møttes i den aller første tid, var det troens bønner og møtene
med Herren som gjaldt! Men ikke bare det: Allerede i 1908 ble det valgt en
egen festkomité der Martine Beier, Anna Hammer, Gurine Olsen og Aslaug
Sandaker tjente ved bordene. ”Derefter fik man en kop kaffe, og man havde det
velsignet om Herren og hans ord”, skriver sekretær Nils Sørensen i den første
protokollen. Men da man avholdt det aller første vennestevnet i oktober 1908,
ble det ikke servert noe mellom møtene. ”Man gikk hver til sit for at intage
forfriskninger og styrke til legemet” før man møttes igjen kl. 16. der man var
”enige om at Gud var inderlig nær.” Og i året 1912 holdt man ”vennefest” en
gang i måneden.

Formiddagstreff.

”Vi tror at Gud vil at vi skal bygge en menighet som er nær nok til
å bety noe for hvert enkelt medlem og stor nok til å ha betydning for
hele samfunnet.”
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Siden har det vært etablert en rekke festkomitéer av frivillige som har bidratt
til å øke trivselsfaktoren. Troen på kaffebønnene og det sosiale fellesskapets
betydning har bare økt med årene fordi man ønsker å knytte kontakter og
skape gode relasjoner mellom mennesker.
Da kafé Seehuus åpnet i underetasjen ved nyttårstider 2001, ble det virkelig
fart på ”kaffebønnene”: Mandager med Annerledes-kvelder, småbord og et
lekkert kveldsmåltid, storsøndager med påfølgende middag i kafeen, formiddagstreff med kaffe og snitter, ungdomskvelder med cola og pizza,
middag midt i uka før bønn og barnesamlinger, og et utall av minnestunder,
konfirmantfester og jubileer.
Den tradisjonelle festkomitéen ble aldeles ”sprengt” og en rekke ulike
arbeidslag må ta hver sin tørn om det skulle bli veldekkede bord med god
servering.
Her møtes man til hyggelig ”smalltalk” og oppbyggelige samtaler, og får
muligheten til å bli bedre kjent med hverandre. Og føler en seg noe bortkommet i de store samlingene, har en muligheter her til å knytte kontakter,
som kan lede videre til husfelleskap og trivelige hjembesøk.
Og så lenge man tar vare på troens bønner, så er også kaffebønnene nyttige
midler i målet om å nå ”fram til urkristendommen”, der de hadde alt felles,
delte brødet med hverandre og hvor de lærte å elske hverandre.

På middag i Café Seehuus: Beth og Otto Halvorsen, Jan Kristensen,
Mirjam Smith og Knut Pedersen.

Husmøter, bibelgrupper og
omsorgsfellesskap
Gjestfriheten blomstret i etterkant av krigen og mange i menigheten åpnet sine
hjem for åndelig oppbyggelse, sang, bønn og samtale. Her fikk mange være
med og bruke sine gaver i sang, vitnesbyrd og tale. Og på den måten ble gløden
og iveren holdt ved like og mange ble engasjert. Det ble også et ypperlig møtested for nyfrelste og ensomme. Her fikk de omsorg, oppmuntring, veiledning
og anledning til å oppøve sin frimodighet.
Husmøtene hadde nok sin storhetstid på 50-tallet.
Etter hvert skiftet de form og ble nesten helt borte. I
stedet vokste det fram en rekke bibelgrupper på 70-tallet
inspirert av Jesusvekkelsen. Og på 80-tallet kom ”Husmenighetsbevegelsen” (Yonggi Cho) som førte til en mer
organisert husgruppevirksomhet som hadde vekst og
celledeling som mål. Men bevegelsen møtte også en del
skepsis.
Det ble også startet en del samtalegrupper av unge
ektepar der man hadde samliv og barneoppdragelse som
tema. Andre grupper hadde omsorg som mål. Blant annet
samlet Helene og Nils Johan Thorsell de nyfrelste til
regelmessige samlinger.
Gjennom 80- og 90-tallet fantes det en rekke livskraftige husgrupper i menigheten, men mot tusenårskiftet var
det bare få igjen. Da ”Kirkevekst-undersøkelsen” ble foretatt våren 2005, var det nettopp ”livsnære grupper” og
”varme relasjoner” som fikk lavest score. Det ga støtet til
ny satsing på husgrupper der man i særlig grad gikk
ut med tilbud til dem som hadde vært med på menighetens
”Alphakurs” og ”Annerledes-kvelder”.
Mr. ”Annerledeskveld” Knut Pedersen.
Det var Svein Johnsen, Nils Johan Thorsell og Knut
Pedersen som dro i gang Annerledes-kveldene i Tabernaklet i 2001 som et
lavterskeltilbud. Her samles omkring 100 mennesker ukentlig til sosialt
fellesskap, kveldsmat, sang og musikk og festlige innslag. De avsluttes gjerne
med en kort andakt og tilbud om forbønn. Ole Holmen og Knut Pedersen er
sentrale personer i Anner-ledeskveldene sammen med 15–20 trofaste medarbeidere som tar hånd om serveringen, under ledelse av Sissel Pedersen.
Det har også vært arrangert en rekke kvinnemøter (Kvinnelunsj) og mannsmøter (Mannsfrokost) i Tabernaklet med spennende gjester på talelisten,
festlige innslag og smakfull servering til godpraten.

Dugnadsånd og frivillig innsats

Dugnadsånden lever i Tabernaklet! I løpet av hver eneste
uke er en betydelig ”hær” på omkring 200 ulønnede
”fotsoldater” med på å ta sin tørn som ledere, tjenere, og
ansvarlige medarbeidere som må til for at de mange
tilbudene på måneds-oversikten kan opprettholdes. I tillegg kommer de flere hundre trofaste giverne som
med sine gaver er med på å dekke utgiftene ved selve
driften. Og uten denne betydelige innsatsen av frivillige
idealister og ildsjeler som tar sitt ansvar med glede, ville
alt ha stoppet opp.
De som er lønnet er i mindretall. Det omfatter i
jubileumsåret bare omkring 2 hele stillinger. Hovedpastor (90%), administrasjonsleder (50%), ungdomsarbeider
(20%), musikkpastor (deltid) og barnearbeider (40%).
I tillegg kommer de som er engasjert i barnehagen og
som vaktmester. Resten er basert på ulønnet frivillighet.
Det dreier seg om et stort antall sangere og musikere som har sine musikalske ledere og dirigenter. På
Café Seehuus er
det et antall på
Aud Strømland
var møtevertleder til 2002.
en 20–30 hjelpere som sørger
for god bevertning på annerledes-kvelder, midtukemiddagen og
stor-søndagene.
I løpet av året er det også et antall
av 160 frivillige som etter turnus er
med på renhold av Tabernaklets
hovedsal, galleri, trapper, toaletter og
underetasje.
La oss også nevne huskomitéen og
dugnadsarbeidere som sørger for vedlikehold av bygninger. Møteverter
som låser opp, tenner lysene, tar
imot de møtebesøkende, samler inn
og teller opp kollekt, sørger for ro og
orden og ser etter at alt fungerer som
det skal. Stillferdige tjenere som ordner med å pynte i møtesalen, rigge til
nattverdbord og sørger for at dåps- Sten Åge Egeberg er én av
klærne er i orden. Mange trofaste tje- 160 frivillige renholdere.
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Møtevert Åse Samuelsen hilser Tore Berg Hansen velkommen.

nere kunne ha vært nevnt, men hos Herren er ingen glemt!
I tillegg kommer alle komitène, arbeidsgruppene, husgruppelederne, barne- og ungdomsarbeiderne, og nærradioentusiastene m.fl. Lyd, lys og teknikk har også blitt et
stadig viktigere område dersom sang og tale skal fungere i
møtene.
Randi Westland er en av dem som i hverdag og fest, har
sett velsignelsen i det å tjene Gud og bety noe for sine medmennesker i det stille. Takketaler vil hun gjerne slippe, for
som hun sier: - Jeg vet hvem som er min arbeidsgiver.
Vi er jo frelst for å tjene! Randi startet sitt engasjement i
Musikklaget da hun var 18 år gammel og kom med i festkomiteen i 1965.
Tabernaklets
ukronede festkomitédronning,
Randi Westland,
ved grytene!

– Med kontroll på lyd, lys og tekster: Svein Taranrød og Fredrik Heiberg.

Tabernaklets misjonsarbeid

Pionértiden: Da misjonsilden ble tent
”Hvor fagre på fjellene er deres føtter som kommer med gledesbud,
som forkynner fred, som bærer godt budskap, som forkynner frelse,
som sier til Sion: Din Gud er blitt konge!” Jes. 52, 7.
Helt siden stiftelsen har menigheten hatt fokus på evangelisering og misjon, og
en hel hær av forkynnere har blitt sendt ut fra Tabernaklet til feltene i Asia,
Afrika, og Latin-Amerika i løpet av disse 100 årene. I tillegg har det blitt
gitt støtte til en rekke nasjonale vitner og etablert kontakter med noen av våre
bønneområder i Øst-Europa. Men grunnlaget ble lagt i menighetens aller
første tid.
I 1912 kom Kongomisjonær Alma Doering til Skien. Hennes brennende
misjonsiver smittet over på den unge menigheten i en tid hvor ingen andre
pinsemenigheter i Norge hadde noe arbeid i Kongo.
Ida Seehuus hadde allerede gått i gang med misjonsgrupper i hjemmene
som etter hvert kom til å bli viktige støttepartnere for Kongomisjonen. Og C.
M. Seehuus, som opprinnelig hadde tenkt å reise ut til Afrika som misjonær
selv, ble valgt til misjonens første kasserer. Misjonsarbeidet i Belgisk Kongo har
siden 1912 hatt sterk støtte fra menigheten i Tabernaklet.
I 1913 ble det opprettet en landskomité for Bandamisjonen der Edwin
Gasmann fra Tabernaklet, ble valgt til kasserer. Og på det årlige høststevnet i
Skien i 1914, ble det vedtatt å sende ut et opprop om en landssammenslutning
for ytre misjonen. Og i januar 1915, ble det valgt en komité som skulle overveie
retningslinjene for misjonen. Komiteen besto av C. M. Seehuus, T. B. Barratt
og M. B. Bakke. Norges Frie Evangeliske Misjonsforbund (Også kalt ”Hedningemisjon” NFEH) var dermed et faktum som en forløper til dagens PYM
(Pinsevennenes Ytre Misjon). Både C. M. Seehuus og Edwin Gasmann var
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med i rådets første styre. Men det var mange som mente at et misjonsråd av
denne karakter, ikke var forenlig med menighetslinjen.

De første misjonærene dro til Asia
Den 27. november, 1916, tok menigheten avskjed med
sin aller første misjonær, Kirsten Dyrendal, som reiste til
Sin-Pao-an i Nord-Kina. Det ble en strabasiøs reise som
tok en hel måned. Hennes virketid i Kina ble imidlertid
kort, da hun ble angrepet av tyfus og døde samme år.
Kirsten Dyrendal ble gravlagt i Kina bare 27 år gammel.
I desember 1919 reiste enda et medlem ut som misjonær til Kina. Hennes navn var Marie Askje, som gjennom
tre lange perioder nedla 30 år av sitt liv i Kina. Da dørene
til Kina ble stengt for misjonærer, reiste hun over til
Formosa (Taiwan) og senere til Japan, hvor hun fortsatte
sin misjonær-innsats. Og i 1957 dro hun ut for siste gang
i en alder av 69 år, for å arbeide i Thailand.

Over til Afrika
Bergenseren Gunnerius Tollefsen var den aller første som
dro ut til Belgisk Kongo i 1915 som pionérmisjonær,
utsendt fra misjonsrådet (NFEH) og Tabernaklet, Skien,
der han var innskrevet som medlem. Han ledet også en
stor svensk-norsk ekspedisjon til Kivu i 1921 der han bl.a. grunnla misjonsstasjonen i Nya Kaziba. Senere ble han pinsebevegelsens aller første misjons-

Kirsten Dyrendal.

John og Marie Brynhildsen ved tildelingen av St. Olavs-orden i 1972.
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sekretær i 1945. Det var også her på misjonsfeltet ved Nya Kaziba at Oddbjørg
og Gunnerius Tollefsen kom i kontakt med den lille gutten Emanuel Minos,
som kom til å få en stor betydning som forkynner i pinsebevegelsen i Norge.
I 1921 sto Borghild Eriksen klar for utreise til Afrika. I året 1918 hadde hun
opplevd en mirakuløs helbredelse under Storm-Monsens virke i Tabernaklet.
Borghild Eriksen arbeidet 13 år i Swaziland fordelt på to perioder (Fra 1921 til
1928 og fra 1932 til 1938.)
I 1926 sto John og Marie Brynhildsen klar for Kongo. John Brynhildsen
hadde blitt frelst i Turnhallen under en vekkelse og fra 1923 virket han som
evangelist i Telemark sammen med Gunnar Lofthus. Allerede året før hadde
han vært i Skottland og i USA på studieopphold for å forberede seg for sin
tjeneste i Afrika. Og det var under oppholdet i Chicago han traff Marie, som
han senere giftet seg med og delte misjonstjenesten med gjennom et langt liv.
Menigheten i Tabernaklet, med broder Seehuus i spissen, lovet å støtte
Brynhildsens med 500 kr. per år. Disse midlene skulle samles inn gjennom
Søsterringen. I tillegg fikk de også støtte fra en menighet i USA. Og dermed
var noe av grunnlaget lagt for et stort og fruktbart arbeid i Belgisk Kongo
(Zaïre).
De reiste til Nya Kaziba og grunnla senere misjonsstasjonen i Kakwende
(også kalt Muganga) der de ble engasjert i et omfattende pionérarbeid med
12 utposter. Da de kom ut til Kongo første gang, møtte de svært usiviliserte
forhold og elendige kommunikasjoner. Familien Brynhildsen måtte bo i telt og
jordhytte, før de kunne sette opp et skikkelig murhus. Misjonsarbeidet krevde
stor tålmodighet og de måtte tåle mye motstand, både fra myndighetene og fra
den katolske kirke. Men arbeidet bar frukt og omkring 1958 hadde menigheten
i Muganga over 1000 medlemmer. For å få misjonsarbeidet til å gå rundt,
måtte Brynhildsens ha et inntekstbringende arbeid på si, for å dekke utgiftene
og holde evangelister. De kom tilbake til Norge i 1931 og dro ut igjen i 1933
og var der fram til 1939. Deres tredje periode varte fra 1946 til 1952

Borgny Hansen omgitt av kongolesiske sjarmtroll.
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Siden har John Brynhildsen reist omkring som forkynner og misjonsinspirator i Norge. Han var også initiativtaker og drivkraft bak oppføringen av
Misjonærhjemmet Mamre i Oslo, som sto ferdig i 1959 og som fortsatt er i
bruk. I 1972 ble John Brynhildsen tildelt St. Olavs-orden for sin store innsats.
Ved årsskiftet 1944/45, var gjelden på Tabernaklet nedbetalt, og man ble
enige om å øke misjonsinnsatsen. Borgny Hansen ble da antatt som misjonær
for Belgisk Kongo i mai 1945 og reiste ut i august 1946. Hun arbeidet i Kongo
i til sammen 4 perioder (16 år) under svært skiftende kår som helsearbeider og
forkynner.
Da hun reiste ut til sin andre periode i 1953, arbeidet hun i Nya Kaziba der
Gunnerius Tollefsen hadde lagt grunnlaget og ble der til 1958. Hennes to siste
perioder i Kongo ble fra 1960-64 og 1966-67, som var preget av mye uro og
borgerkrigs-tilstander.
I 1957 fikk menigheten sin femte utsending til Kongo da sykepleier og
jordmor Anna (Lulla) Pettersen reiste ut som misjonær. Etter et trope- og
språkkurs i Belgia, fikk hun gjennom fire år være med på å etablere og drive
en fødsels- og poliklinikk i Kitutu. Hun drev også med undervisning og reiste
rundt til en rekke landsbyer i distriktet og kom syke og fødende til hjelp. Men
urolige tider med aggressive opprørsoldater i sving, gjorde arbeidet vanskelig
og farefullt. Hun vendte tilbake til Norge i 1961 etter fullført periode. I årene
som fulgte har hun hatt en rekke ansvarsfulle oppgaver innen helsestell og
sykepleier-utdanning i Grenland.
Kapittelet om Kongo-misjonen kan ikke avsluttes før vi har nevnt gartner
Bjarne Amundsen betydelige innsats som misjonsinspirator og menighetens
”misjonssekretær” (misjonskasserer) gjennom 36 år. Han var også kasserer for
Pinsevennenes felleskasse for Kongomisjonen gjennom en rekke år. Hans
innsats fikk en stor betydning for utviklingen av misjonsarbeidet i menigheten.
Den allsidige fløytespilleren, barnevennen, gentlemannen og misjonshøvdingen Bjarne Amundsen, døde i 1983.

Tabernaklets mangeårige misjonskasserer og fløytespiller, Bjarne Amundsen
med frue Kristine og barna:t.v. Ellen (Kjeldsen), Ruth (Moe), Gerd og Dagmar.
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Ezechias fikk hjelp av pinsemisjonen
- Jeg er en frukt av misjonsarbeidet som nordiske pinsevenner har drevet i
Afrika, forteller Ezechias Nkurabaganya fra Burundi, som har flyktet fra fire
borgerkriger og nå arbeider som kommunelege i Skien. - Mange av mine kamerater og lærere på svenskemisjonens videregående skole i Kiremba i Burundi, ble drept
av regjeringssoldater i 1972 og jeg måtte flykte. Det var kaos og folkemord som
rammet embetsmenn, lærere, leger, sykepleiere, studenter og andre i viktige stillinger
som tilhørte den samme etniske hutustammen som jeg. Jeg var bare 17 år da jeg
flyktet til Tanzania hvor jeg bodde i en flyktningeleir i 2 år,
før jeg fikk hjelp til å komme til pinse-vennenes skole i Bukavu
i Kongo, der jeg fullførte videregående skole.
Ezechias overbeviste misjonærene om at han hadde
gode evner, og fikk tilbud om å ta legeutdannelse i Belgia
på deres bekostning. Det ble 7 ½ år med medisinstudier
pluss et halvt år på bibelskole. På denne tiden fikk han
også invitasjon til å besøke sine misjonærvenner både i
Norge og i Sverige i feriene.
Sin aller første legepraksis fikk han ved misjonens sykehus i Kaziba i Kongo, der han arbeidet i fire år sammen
med misjonærene Solveig og Bjørnar Nyen fra Evangeliehuset i Porsgrunn. Under dette oppholdet giftet han seg i
1985 med sin barndomsvenninne, Regine, som hadde
ventet trofast på ham i alle disse årene. Siden praktiserte
han som lege i hjemlandet Burundi i 4 år, før det på ny
brøt ut borgerkrig i 1993. Han flyktet til Kaziba i Kongo
hvor han arbeidet som lege i 5 år.
I 1996 brøt krigen løs på nytt og sykehuset i Kaziba
ble angrepet av opprørere. Arbeiderne på sykehuset måtte
flykte og flere som bodde i nærheten ble drept. - Vi måtte
Ezechias Nkurabaganya.
gjemme oss, men Gud holdt sin hånd over oss også denne gang.
Men da enda en frigjøringskrig blusset opp i 1998, hadde vi
ingen land å dra til. Men på nytt fikk vi hjelp gjennom misjonen! Misjonær Jørgen
Hardang, fra Heddal, tok kontakt med norske myndigheter, og gjennom mange
vanskeligheter, fikk vi endelig pass og visum.
Ezechias` familie ankom Skien en kald desemberdag i 1998, men var
lykkelige og glade over endelig å ha kommet i sikkerhet. Straks tilsluttet de seg
menigheten i Tabernaklet og Ezechias fikk jobb som kommunelege i Skien
allerede i 2001. Det har tatt tid å bearbeide alle de vonde minnene og forsone
seg med hva han har vært igjennom, men nå kjenner han seg fri! - Jeg lærte gjennom misjonen at kjærligheten er det aller største. Det grep meg! Vi er frelst for å elske
Gud og våre medmennesker. Jeg kjenner ingen bitterhet og hat til noen. Og jeg kan
reise til Burundi og se alle mennesker i øynene og ta dem i handa. Og dere her i Norge
har hjulpet oss ved å sende misjonærer til Kongo! Takk skal dere ha!
Ezechias og Regine har funnet sitt åndelige hjem i Tabernaklet, fått venner
og trives. Ezechias er møtevert i Tabernaklet og Regine underviser innvandrere
i Porsgrunn. Sønnen, Daniel, utdanner seg til ingeniør.
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Predikanter, misjonærer og misjonsvenner samlet til misjonskonferanse i Telemark (Kragerø?)
en gang på 60-talllet.

Misjonseventyret i Kenya
Skiensmannen og pinsevennen Arnt Walther Olsen (1908–97) dro til Afrika i
1947 som Norges aller første pinsemisjonær i Kenya, etter å reist omkring
som evangelist i Norge og Sverige i årene 1932–47. Gjennom et omfattende
misjonsarbeid og menighetsplanting i Kenya, har han bygget opp den østafrikanske pinsebevegelsen EAPC (East African Pentecostal Church) som har
hatt en stor vekst og som i dag fremstår som en omfattende bevegelse med
1.200 menigheter.
Walther Olsen ble gjennom sin ”Kenya trosmisjon” en pinseapostel som har
satt dype spor etter seg i landet. EAPC driver i dag et vidstrakt arbeid i Kenya
med menighetsbygging, skoler og helsestasjoner. De har også et eget senter for
barn som har mistet sine foreldre på grunn av Aids. Walther Olsen døde i 1997
og ble gravlagt i Kenya. Gjennom et langt liv har han virket som en frittstående
pinsemisjonær med støtte fra en rekke frie menigheter, bl.a. fra Maran Ata.
Astrid og Arne Tveter ble utsendt som Tabernaklets misjonærer til Kenya i
1966, hvor de hadde sitt virke fram til 1984. Astrid startet opp som lærer for
misjonærbarna ved misjonsstasjonen på Thessalia, mens Arne arbeidet som
bygningsmann og forkynner på utpostene. Samtidig var de med på å bygge opp
misjonsstasjonen på Nyambare Hill sammen med Åse og Bjarne Lind. Det var
et spennende nybrottsarbeid like ved grensen til Uganda som ga rikelig frukt.
Allerede etter noen få måneder ble 30 stk døpt. Virksomheten bredte seg ut
over hele distriktet og kom til å omfatte omkring 1000 døpte hvert år. Sammen
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Familien Astrid og Arne Tveter reiste til Kenya i 1966.

fikk Astrid og Arne være med på å undervise ved ulike bibelskoler, bl.a. i
Nairobi og holde ulike bibelkurs både i Kenya og Uganda. Andre misjonærer
kom til, og det ble bygd skoler, sykestue og fødeklinikk.
Da Astrid og Arne Tveter avsluttet sitt arbeid i 1984, var det 75 nasjonale
evangelister i virksomhet på dette feltet som omfattet 120 ulike utposter.
Astrid og Arne kom hjem til Norge i 1984 da Arne var alvorlig syk. Han døde
samme året. Arne Tveter var en dyktig håndverker som sammen med de
nasjonale arbeiderne reiste mange kirkebygg i Kenya. I dag er arbeidet for en
stor del nasjonalisert, og nåværende forstander Gabriel
Ouma på Nyambare Hill, var en av de første skoleguttene
som misjonærene Tveter fikk være med å undervise.
Arne Tveter hadde vokst opp i Skien og utdannet seg
som rørlegger. Hans hustru Astrid, er født i Kragerø. Hun
er utdannet lærer og cand. mag. Astrid og Arne nedla en
stor innsats i Kenya fra 1966 til 1984.
Etter 20 år som forretningsmann i ”Jans klær” i
Porsgrunn, fikk Jan Kristensen kall til å reise ut som
misjonærevangelist til Kenya på begynnelsen av 70-tallet.
De første årene besøkte han Kenya i korte perioder.
Etter hvert ble oppholdene lengre. Han reiste omkring
på ulike evangeliseringsframstøt blant den unådde Ogiekstammen og blant masaiene i Amboseli nasjonalpark.
Han har bygget kirke for dem som ble innviet 28. oktober
2007. Mange har blitt frelst og døpt på dette feltet. Dette
arbeidet står menigheten Tabernaklet som utsender og
støttepartner for i samarbeid med PFPK i Kenya.
I 1992 fikk han menighetens anbefaling som misjonsarbeider. Og da han kom ut igjen til Kenya i 1993, var det
6. gangen. Hva han så og opplevde, engasjerte han så
Jan Kristensen.
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Barna fra Jans gatebarnsenter på besøk i Tabernaklet 17. mai 2006.

sterkt, at han satset på å overlate forretningen ”Jans klær” til junior, til fordel
for de mange oppgavene som utfordret ham i Kenya. Jan Kristensen har nå
etablert seg i millionbyen Kisumu som ligger ved bredden av Victoriasjøen og
er Kenyas tredje største by. Her giftet han seg med Anne og bygget opp et
gatebarnsenter og en internatskole. ”Stiftelsen prosjekt Gatebarn i Kenya”
drives i samarbeid med organisasjonen INTERFELK. Her har han også satt i
gang en grunnskole og en videregående skole for foreldreløse barn. Omkring
275 elever får nå både mat og skolegang betalt av norske faddere ved dette
skoleanlegget som kalles ”Jan’s Academy” og som ligger i
en åshelling noen kilometer utenfor Kisumu. Det er også
prosjektert et rehabiliteringshjem for avrusning av gatebarn i Kisumu. Målet har vært å gi disse barna et trygt
sted for natten, en rusfri tilværelse og muligheten til å gå
på skole under mottoet ”Det nytter!”.
I tillegg til å være Tabernaklets misjonær, har han fått
mange støtte-partnere og faddere i hele Grenlandsom-rådet, ikke minst innen næringslivet. Gjennom en
rekke informative internettsider, avisoppslag, intervjuer
på radio og TV, har Jan Kristensens misjonsinnsats og
gatebarnsenteret i Kisumu, fått stor oppmerksomhet,
anerkjennelse og støtte.
Våren 2006 opptrådte en hel delegasjon skoleelever
fra Gatebarnsenteret i Kisumu på en rekke møter og
arrangement i Norge med sang, dans og vitnesbyrd og
kastet glans over nasjonaldagen i Skien. (For mer info:
Søk på www.prosjektgatebarn.no)
Signe Rygh Søvde og Turid Zimmermann har også i
flere år hatt et sterkt engasjement for Kenya og arbeidet
blant masaiene. De har støttet ulike helsetjenester og
Signe Rygh Søvde gløder for Afrika!
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underholdt fadderbarn. Og oppfinnsomheten i innsamlingsarbeidet har vært
stor: Fra bruktutsalg til bryggedans ved kanalen! Signe Søvde med venner
støtter mobile helseklinikker i Kenya, arbeid for enker og foreldreløse barn i
Kongo, og et barnehjem for foreldreløse barn i Kenya (Sareptas child care).

Blant indianere i Latin-Amerika
Våren 1949 reiste Palma og Per Pedersen til Campo Grande i Brasil, der de
arbeidet sammen med Franz Mangersnes i. I 1951 dro de over til Embarcacion
i Nord-Argentina hvor misjonær Berger Johnsen og hans kone Hedvig, hadde
grunnlagt en menighet og bygget opp en misjonsstasjon. Dette ble utgangspunktet for en rekke utposter i et utpreget indianerdistrikt.
Per og Palma fikk være med på å etablere flere nye utposter. I tillegg til
forkynneroppgaver, engasjerte Palma seg også i medisinsk hjelpearbeid blant
tuberkuloserammede, sørget for mat til de fattige indianerne og holdt egne
kvinnemøter. De fikk også kjøpt et eget område utenfor byen hvor indianerne
kunne bo og dyrke grønnsaker og hvor det er en stor indianerleir i dag.

Per og Palma Pedersen med barna Evelyn, Ovid, Carlos og Samuel.
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Per fikk også satt i gang årlige bibelskoler samtidig som han etablerte god kontakt med de nasjonale predikantene, og reiste i flere latiname-rikanske land som bibellærer. Per Adrian Pedersen
ble omvendt i 1938 i Skien og utsendt som evangelist fra Tabernaklet i `39. Han virket blant annet i
Eydehavn, der han møtte Palma Lovise Halvorsen
som ble hans kone i 1943.
I senere år har Per og Palma Pedersen vært
bosatt i Øvre-Bø. Per har reist omkring som bibellærer og forkynner så lenge helsa har holdt. Han
har også vært på enkeltbesøk til Brasil og Argentina, der han fikk se at arbeidet har båret rike
frukter. Per A. Pedersen har skrevet boken ”Blant
indianere i Chaco”.
Per og Palmas sønn, Cyril Pedersen, reiste som
evangelist i Nord-Argentina fra ungdommen av, og
ble antatt som Tabernaklets misjonær i september
1963. Han startet opp i Rivadavia før han etablerte
seg i Murillo sammen med sin hustru Mirtha, der
han arbeidet i 10 år. I 1986 overtok de arbeidet i
Embarcacion. Og i 1993 omfattet arbeidet 26
større og mindre menigheter med om lag 1.800
medlemmer, inklusive 26 utposter. Cyril hadde da
ansvar som hovedforstander og var fast bibellærer
ved bibelskolen.
Cyril Pedersen har flere ganger fått oppleve
Indianerhøvdingen Per A Pedersen i lånte fjær.
rike vekkelsestider med bønnemøter hver kveld fra
mandag til lørdag. Han forteller: ”Jeg glemmer ikke
et møte hvor Guds Ånd falt på en spesiell måte. Hele forsamlingen falt på kne. Noen
priste Gud og andre gråt. Noen gjorde
opp saker seg i mellom og ba om tilgivelse. Dette møtet ble begynnelsen til
vekkelsen.” Det ble etablert en rekke
utposter både blant indianere og
argentinere. Unge, helt ned til 11–
14-års alderen ble døpt og åndsdøpt. Og i 1992 ble det på 8 måneder døpt 330 mennesker. Vekkelsen
spredte seg også til utpostene.
I Murillo var det 300 medlemmer (80 % argentinere) etter 10 års
arbeid. I Rivadavia 300 medlemmer (flest indianere) med ny kirke i
1989. I Palma Solo var det 70
medlemmer etter kort tid. Cyril
Pedersen har arbeidet i Argentina i
31 år som misjonær.
Etter at Mirtha og Cyril Pedersen avsluttet sitt engasjement i SørAmerika sommeren 1994, har de
Cyril Pedersen.
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stått som forstanderpar flere steder i Norge, bl.a. i Hønefoss og på Karmøy, og vært bestyrerpar ved ulike Evangeliesentre.
Brødrene Carlos og Samuel Pedersen ble også tidlig
medarbeidere i misjonen. Som godt voksne fikk de hver
sin utsendermenighet og dro ut til Argentina på 80-tallet
med støtte fra Tabernaklet.
Ingjerd Øvrum (Lind) dro til Embarcacion i NordArgentina i 1967 der hun arbeidet sammen med Per og
Palma Pedersen og Ranveig Edvardsen. Oppgavene besto
i arbeid ved sykestua, utpostmøter blant indianerne og
barnearbeid. Her arbeidet hun i tre år og senere flyttet
hun ned til Las Lomitas sammen med Martha Kvalsvik
(nå Øya)og tok opp arbeidet der. Ingjerd Øvrum kom
hjem i 1971 og har siden hatt en rekke engasjement for
misjonen bl.a. ved Misjonsskolen i Sarons Dal som
spansk-lærer, vært leder og kontaktperson for de spansktalende i Tabernaklet og leder for Misjonsrådet, der hun
har vært aktiv gjennom mange år.
Ingjerd Lind.

Fra Benifloden til Titicacasjøen
Skiensgutten Jan Fred Olsen fikk anbefaling som evangelist i november 1963
etter å ha tjenestegjort i Alta i Finnmark gjennom flere år. Han giftet seg med
Ada Bjørstad fra Tromsø, som hadde vært misjonær i Bolivia i én periode.
De endret etternavn til Bjørfjell, og sammen dro de ut til Bolivia i 1965 og
fikk oppleve et blomstrende virkefelt i jungelbyen Riberalta, hvor de drev

Jan og Ada Olsen.
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menighetsbyggende arbeid. De var også sterkt engasjert med arbeid blant barn
og unge. Jan laget også kristne radioprogram og utmerket seg med stor dyktighet innenfor sang og musikk.
Arbeidet i Riberalta har båret rike frukter. Det er etablert syv menigheter
der med til sammen 1.200 medlemmer, samt en rekke utposter som de
nasjonale evangelistene tar hånd om. Alt dette har sitt utspring i det arbeidet
Jan og Ada startet.

Berit og Torstein Tørre med barna: Veslemøy, Håvard, Vegar, Kjersti, Anne og Ingvild.

Jan og Ada Bjørfjell dro ut igjen i juni 1980 og avsluttet sin tjeneste som
misjonærer i Bolivia i 1984. De har siden vært på flere besøk i Bolivia og
engasjert seg i ulike misjonsoppgaver.
Berit og Torstein Tørre har vært Tabernaklets misjo-nærer i Bolivia gjennom
20 år. Da de kom til Bolivia første gang i 1968, arbeidet de først i Gonzalo
Moreno hvor Berit tok hånd om barneinternatet. Senere flyttet de over til
Riberalta og overtok arbeidet etter Jan og Ada. Torstein deltok hovedsaklig i
menighetsarbeidet som forkynner og bibellærer. Sammen engasjerte de seg
også i evangelisering langs Benifloden.
I deres siste år som Tabernaklets misjonærer i Bolivia, arbeidet de vesentlig
i bergstaden Oruro som har 150.000 innbyggere. Her virket de blant indianere
som snakker aymara-språket og bygget opp et barnehjem for foreldreløse og
vanskeligstilte barn.
Etter at Torstein døde i Bolivia høsten 1989, har Berit fortsatt sitt engasjement i Norge, til støtte for arbeidet i Oruro.
Menigheten i Tabernaklet var utsendermenighet for Vegar Tørre og ga økonomisk støtte i perioden 1999–2005 da han var stasjonert i Cochabamba i
Bolivia. Han hadde tidligere (1991–93) hatt flyoppdrag for den svenske
misjonen i Argentina og i Chaco-området.
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I 1996 fløy han for Nordisk Pinsemisjon, der han fraktet misjonærer til utkantstrøk og tok andre oppdrag for misjonen i Bolivia.
Han ivret sterkt for evangelisering gjennom et alfabetiseringsprogram og var også med på ulike evangeliseringsframstøt ved siden
av flygingen. Vegar Tørre tok videre flyutdannelse i USA i 1996-97 og
giftet seg med Aija.
Turid og Helge Thorjussen, som tidligere hadde hatt noen
besøk til misjonsfeltet i Bolivia, dro første gang ut som misjonsarbeidere til Bolivia i 1990. Helge hadde som sin spesielle oppgave
å virke som mekaniker og lære opp de nasjonale. Fra 1994 ble de
Tabernaklets utsendinger til Cochabamba der de bygde opp et gatebarnsenteret under
navnet Oasen. Senteret inneholder et
internat for barn fra
ubemidlede hjem.
Her kan barna og
Vegar Tørre.
de unge få bo mens
de går på skole i byen.
Turid og Helge har også
hatt med seg to busser til
Bolivia som nå brukes i evangeliets tjeneste. De har stort
sett sørget for sitt eget underhold og mottatt noe støtte fra
Tabernaklet. Senteret Oasen
er nå nasjonalisert og overført til stiftelsen Alalay i La
Paz. Les mer om Alalay og
virksomheten deres ved å
søke på ”strommestiftelsen.
no”
Turid og Helge Thorjussen med Maribell og Stine-Lise.

Berit sammen med noen bolivianske indianerkvinner.
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Over til Europa og spionér-misjon
På 60-tallet kom Europa stadig oftere i fokus som et satsingsområde for
misjon. Det var særlig virksomheten i Sarons Dal som aktualiserte dette og det
ble opprettet en egen Europamisjon der blant annet Tore Rem, Tom Erlandsen
og Morgan Kornmo var ivrige pådrivere, i tillegg til Aril Edvardsen. Misjonsskolen i Sarons Dal hadde dette på sin agenda, og kom dermed til å stå for
en god del av rekrutteringen til Europafeltet der nyplanting av evangeliske
menigheter sto sentralt.
Og det var i dette misjonsmiljøet Skiensgutten Even Walther Grüner møtte
sin tilkommende kone Lill-Enid fra Åros. De ble begge tent for evangelisering
i Europa.
Even Grüner, som har røtter i Tyskland, følte ganske tidlig et kall til å
arbeide i Tyskland. Men på den tiden var ikke Europa regnet som et ”misjonsfelt”, og aller minst Tyskland, så det var ikke så enkelt å få menigheter til å
støtte opp om dette. Men i 1976 var Even Walther og Lill klare for å bli
Euromisjonærer i Vest-Tyskland utsendt fra Tabernaklet, Skien. Og i jubileumsåret, 2008, har nettopp Tyskland blitt pinsevennenes aller største misjonsfelt med omkring 40 misjonærer utsendt fra Norge!
Lill og Even Grüner startet først et evangeliseringsarbeid i byen Koblenz
ved Frankfurt hvor de arbeidet i 7 år. Fra den ringe begynnelse med bokstand
i sentrum, utdeling av traktater og samtale med folk, ble det grunnlagt en
menighet der og Logos litteratursenter ble etablert. De flyttet senere til Augs-

Lill og Even Grüner.
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Gjennom gatekirken nåes nye mennesker med evangeliet i Tyskland.

burg og startet opp med en gruppe på 8–9 eldre venner som ble grunnstammen i en ny menighet. Even og Lill forlot Tyskland i 1994 til fordel for en
periode med forstanderoppgaver i Tabernaklet, Skien.
Da de dro ut igjen til Tyskland høsten 1997, etablerte de et nytt menighets-plantingsarbeid i delstaten Bayern, der det bor omkring 12 millioner
mennesker. Målet var å inspirere vennene i de 35 pinsemenighetene som var
der fra før til å danne team som kunne evangelisere i flere byer på en gang.
Det ble blant satt i gang menighetsplanting i byene Garmisch Partenkirchen
og Donauwõrth.
Arbeidet gikk under navnet ”Spionér-Misjon” der strategien gikk ut på å
kjenne etter den åndelige atmosfæren i byen og lete etter nøkkelpersoner for
menighetsplanting etter mønster fra Apostlenes Gjerninger kapittel 29. Med
utgangspunkt i evangeliseringstiltaket ”Gate-Kirken” som ble satt opp i byens
gågate eller torg, arbeidet man for å styrke etablerte menigheter og plante nye.
Og på hvert av stedene man arbeidet hadde man en nærliggende modermenighet som var med og sto bak tiltaket. Even Grüners oppgave besto da
vesentlig i å følge opp dette arbeidet gjennom en to-årig Gründer-Skole.
Gjennom årene 1976–1994 og fra 1997–2008 har Even og Lill Grüner fått
være med på å bygge opp 10 menigheter i Tyskland. I tillegg har de med
”Gatekirken” besøkt mer enn 50 byer i Tyskland, Østerrike og Sveits hvor de
første ”spadtak” for menighetsplanting har blitt gjort. I mange av disse byene
er det i dag voksende og levende forsamlinger.
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Spania:
Dit Paulus ønsket å dra!
Spania sto på hedninge-misjonær Paulus ønskeliste,
men en vet ikke med sikkerhet om han noen gang
fikk oppleve å forkynne evangeliet der. Det gjorde
imidlertid Astrid (tidligere Tveter) og Ivar Aas da de
som erfarne misjonærer (fra henholdsvis Kenya og
Bolivia) dro ut til sitt nye virkefelt i Spania, der
de inngikk i et samarbeid med de nasjonale pinsevennene i ”Asambleas de Dios de Espãna”.
Etter noen rekognoseringsreiser til sørvestkysten
av Spania, bosatte de seg i byen Chiclana, Cadiz i
august 1990 der de grunnla en menighet og arbeidet
i 6 år før en spansk pastor videreførte arbeidet. Gjennom nabokontakt, samtaler, bønn og undervisning
fikk de kontakter i nærmiljøet som de videreutviklet.
De la også vekt på å holde samlinger blant barn og
unge. Første gang de besøkte dette området var i
Astrid og Ivar Aas.
1988 da de fikk kontakt med vennene i Cadiz, der
det ble etablert menighetsarbeid allerede i 1960.
De neste 6 årene ble Astrid og Ivar engasjerte som lærere ved bibelskolen til
Asambleas de Dios i La Carlota, Cordoba. Dette var en 3-årig bibelskole med
en 25–30 elever per år som bl.a. har rekruttert en rekke pastorer, evangelister
og misjonærer til den spanske pinsevekkelsen. Astrid og Ivar ble pensjonister i
2002.
Ivar Aas kommer fra Nedre Eiker, er lærerutdannet og
har vært misjonær i Bolivia i 4 perioder fra 1964 til 1986.
Hans første hustru (Liv f. Bekkelund), døde i en bilulykke i
Bolivia i 1985.
Anne Lise Søvde ble utsendt som misjonær til Spania
høsten 2004 med ansvar for undervisning i Det Gamle
Testamentet (GT) ved bibelskolen til ”Asambleas de Dios”
i La Carlota i Cordoba, der hun selv hadde studert i 3 år
tidligere. Anne Lise Søvde jobbet sammen med en stab på
8 personer og var med på å legge opp til evangelisering på
ulike steder i Spania ved siden av undervisningsarbeidet.
Anne Lise har også tatt teologisk utdannelse ved Ansgar
bibelskole og fordypning i GT ved Menighetsfakultetet, som
ga henne en mastergrad i teologi i 2006. Hun har også vært
menighetsarbeider i Tabernaklet våren 2001 der hun var
engasjert i evangelisering og arbeidet blant barn og unge.
I desember 2007 vendte hun tilbake til Norge hvor hun
har tatt undervis-ningsoppdrag ved ulike bibelskoler og
engasjert seg i viktige samfunnsopp-gaver. Hun er en helhjertet og kunnskapsrik forkynner, som lever etter mottoet
der vi ”har alt å vinne og ingenting å tape ved å tjene
Herren.” Hun er åpen for flere perioder i misjonenes tjeneste, særlig med fokus på undervisning, men ser også store
utfordringer her hjemme.
Anne Lise Søvde underviser.

125

Innfødte evangelister
I Kenya, ved Nyambare Hill, som ligger like ved grensen til Uganda, har mange
mennesker blitt frelst og hjulpet ut fra det arbeidet som kenyanske vitner har
utført med god støtte fra menigheten og søstermisjonen i Tabernaklet.
I jubileumsåret er menigheten med og støtter 7 nasjonale pastorer: En i
Nord-Afrika gjennom KABA, tre pastorer i Kiev i Ukraina: Volodimir Fedorok,
Igor Torovsky og Vjarcheslav Bevs, Nina Oskirko og Gennadiy Stulba i Hviterussland, og John Wadia og hans team i Egypt.

Tsjernobyl-aksjonen og Ukraina-arbeidet
Kjernekraft-katastrofen i Tsjernobyl i 1986 rystet Europa og hadde dramatiske
virkninger for den lokale befolkningen i området. Bl.a. ble byen Pripjat med
sine 50.000 innbyggere, evakuert etter noen dager til Korosten og Kiev, men
mange barn hadde allerede lekt i den radioaktive sanden og fått stråleskader.
Fortvilte mødre ba Hans Myrvold om hjelp for sine barn. De ønsket å få barna
bort fra all forurensningen og håpet på hjelp fra Norge. Dette ble starten på et
arbeid som fikk større ringvirkninger enn noen på forhånd kunne forestilt seg.

Olga Kozachok og Laila Norrman sammen med glade Tsjernobylbarn på helseferie i Skien!
I bakgrunnen: Hans Myrvold, Rolf Vestøyl og Willy Norrman.
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Og menigheten Tabernaklet, Skien var en av de
første menighetene i Norge som tok imot Tsjernobylbarn på helseferie til Norge. Edle Follegg og en
rekke vertsfamilier stilte opp sommeren 1991 og la
til rette for 24 barn og 2 ledere på en tre ukers ferie
i Skien. I tillegg til stråleskader, kom barna fra stor
fattigdom etter at hjemlandet hadde vært bak ”Sovjetunionens jernteppe i 70 år.” En storstilt aksjon
ble satt i gang blant næringsdrivende, menigheter
og privat-personer om støtte og responsen var overveldende.
Besøket fikk stor oppmerksomhet og gjorde et
sterkt inntrykk på mange. Og vennene i Skien
skjønte at dette fikk konsekvenser. Etter noen drøftinger med ledelsen i Tabernaklet, ble Tsjernobylaksjonen etablert som en fast del av menighetens
misjonsarbeid i 1992 med Laila Norrman som
leder. Det ble også nedsatt en arbeidskomité
bestående av medlemmer fra Tabernaklet.
Sommeren 1992 tok menigheten i Tabernaklet
Laila Norrman har ledet
Ukraina-arbeidet siden 92.
imot 75 barn og 6 ledere fra Rakitna, og slik fortsatte det i årene 1994, -1996, -1997 og 1998.
De siste to årene i samarbeid med Skien kommune, Norsk Folkehjelp, Frimurerlosjen og Hanes Feriekoloni. Men helseferie-opplegget ble så kostbart, at
man valgte å gå over til rene pengeinnsamlinger og i stedet hjelpe barn, syke og
eldre i deres eget land.
Parallelt med disse aksjonene, begynte man også i 1992 å sende humanitære
hjelpesendinger til ulike steder i Ukraina og særlig der barna kom fra. De første
årene ble det i tillegg til klær, sko, sykehus-utstyr, tannlegeutstyr osv. sendt ned

Venner fra Ukraina på besøk i Tabernaklet.
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mange tonn med matvarer. Men til tross for stor fattigdom blant befolkningen, ble disse sendingen stoppet av myndighetene. Alt hjelpearbeidet har i
hovedsak blitt drevet i samarbeid med Pinseunionen i Ukraina og Filadelfiamenigheten i Kiev. Målet har vært å sette menigheten i stand til å hjelpe deres
egne fattige og andre som lider nød. Dette har igjen gitt verdifulle kontakter utenfor menigheten. Nå går det meste av hjelpen til et gatebarnsenteret
(”Ministry of child rescue”) i Kiev, der man støtter 22 fadderbarn og gir hjelp
til eldre trengende gjennom menigheten i byen Rakitna. Ved hjelp av frivillige
medarbeidere og gaver har man i løpet av 15 år fått av gårde over 30 trailerlass
med klær og sko, mat, vitaminer og sykehusutstyr til Ukraina. ”Brukt-Bua” på
Gulset og ”Second Hand” i Skien har bidratt med både penger og mengder
med klær.
Gjennom årene har det blitt etablert et nært og godt forhold til Filadelfiamenigheten i Kiev gjennom pastorparet Olga og Anatolij Kozachok. Olga, som
lærte seg norsk da hun var elev på Sandvik Folkehøyskole, har vært en god tolk
og støtte i arbeidet.
Aksjonen fikk for en tid siden en gave på 1 mill. kr. Disse pengene ble fordelt over en 5-årsperiode til 29 evangelister i Ukraina. I jubileumsåret støttes
3 evangelister fra Tsjernobyl-aksjonen og menigheten i Tabernaklet. Kirkens

Barna ved gatebarnsenteret i Kiev takker for hjelpen fra Norge!
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Nødhjelp har bistått med tilskudd til transportutgiftene ved hjelpesendingene
og Skien kommune har gitt 25.000,- kr. pr. år i 7 år. Dette er penger som er
øremerket til ferieopphold for vanskeligstilte barn og familier i Ukraina. Lion`s
kvinnegruppe “Telerosa”, på Notodden har bidratt med 30.000,- kr. som i sin
helhet har gått til gatebarnsenteret.
Laila Norrman er aksjonsleder for Tsjernobyl-komitéen, som sammen med
10–15 faste medarbeidere gjør en stor innsats for saken. De samles hver mandag
og pakker klær. Man selger brukte møbler og diverse innbo og løsøre. Det har
også vært arrangert en rekke loppemarkeder med loddsalg og auksjoner til
inntekt for dette flotte misjons-hjelpearbeidet.

Misjonens hjemmestyrker og partnere
Søstermisjonen ble etablert allerede i 1926 med Ida Seehuus som initiativtager, der hensikten var å arbeide for og støtte misjonen. Kvinnene hadde hussamlinger én gang i uka og alle pengene som ble samlet inn, gikk til menighetenes
misjonsarbeid. Bl.a. ble misjonærene John og Marie Brynhildsen i Kongo,
støttet med 500 kroner per år fra søstermisjonen.
Men da menigheten utvidet sitt misjonsengasjement omkring 1931, ble det
holdt faste misjonsmøter i menigheten og søstermisjonen opphørte frem til
1938. Pengene har blitt kanalisert til ulike tiltak. Etter et besøk av Alma Halse
fra Alta, samlet man seg om innsamling av penger og klær til hennes sosiale og
evangeliske arbeid i Finnmark.
Søstermisjonen feiret sitt 80-års-jubileum i 2006 med Hjørdis Andreassen
som leder. Gjennom årene har de støttet ulike misjonsfelt bl.a. i Kenya, der de
i sin tid sendte ut bandasjer som var laget av gamle laken. De har også støttet
radioarbeidet gjennom PT-media, Vatnar leirsted, innfødte evangelister på
misjonsfeltene og Jans evangeliseringsarbeide i Kenya. De siste årene har de
samlet inn penger som er gitt til menighetens misjonærer og innfødte pastorer
til jul som oppmuntring.

Søstermisjonen på tur en gang på 60-tallet.
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Søstermisjonen samles fortsatt annenhver mandag til
bønn og fellesskap i kafeen. De er ikke så synlige i
menighetsarbeidet, men gjør en stor innsats for våre
misjonærer og innfødte evangelister. Disse har stått som
ledere for søstermisjonen: Ida Seehuus, Margit Rossbach
(i 19 år), Bodil Tveter (i 3 år), Hjørdis Andreassen (i 18
år) og Gerd Kløcker.
Misjonsiveren og lysten er stor hos flere når det gjelder å være med og skaffe penger til et omfattende
hjelpearbeid både i Afrika og Øst-Europa. Og en av
disse glade ”misjons-sliterne”, er Dora Evensen som
helt siden 1992 har hatt sitt eget lotteri gående i Handelsbyen Herkules. Før jul og påske er Dora på plass ved
hovedinngangen til Herkules med lodd, CD’plater og
bøker, og kommer i godprat med mange. Og på høsten er
hun på plass på Handelstevnet og Dyrsku’n med samme
formål. På den måten har hun samlet inn flere hundre
Gerd Kløcker.
tusen kroner til Ukraina-aksjonen.
Dessuten hjelper hun til ved ”Bruktbua” på Gulset
der Kari-Kari (Mikalsen og Dalheim) holder til med sine sju faste medhjelpere
og får inn midler til å underholde 7 fadderbarn i Kenya og 7 i Ukraina. For
noen flotte damer!!!

Dora Evensen foran Handelsbyen Herkules der
pengene ruller inn til fadderbarna!

Kari Dalheim og Kari Mikalsen støtter 14 fadderbarn
i Kenya og Ukraina gjennom ”Bruktbua” på Gulset.
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I bønn for menighetens bønneområder
Hans Myrvoll startet ”Bønnetjenesten for Sovjet” i 1972, og i mai 1978 fikk
Tabernaklet tildelt Synja i nord-Russland som sitt bønneområde. Området lå
ved Uralfjellene og var en plass man sendte tyske krigsfanger etter krigen.
Synja er et triangel som ligger mellom byene Synja, Berezovka og Lemtyboz.
Vårt andre bønneområde er Folkerepublikken Bangladesh som har over 147
millioner innbyggere. Landet er svært fattig og underutviklet. Analfabetismen
er på 57 % og 60% er sysselsatt i jordbruket. I tillegg til en fast bønneliste
for misjonen, som benyttes i møtene, er Synja og Bangladesh fortsatt våre
bønneområder.

Tabernaklets ”misjonssekretærer”
og medarbeidere
De som har vært misjonskasserere i Tabernaklet, har hatt
et viktig og allsidig oppdrag som økonomiansvarlige i misjonssaker og stått som personlige bindeledd mellom misjonærene og utsendermenigheten.
Dette viktige vervet har gjennom årene blitt ivaretatt
av: C. M. Seehuus (1913–16), Aslaug Sandaker (1916–
22), Agnes Nilsen (1922–25), Paula Solheim (1925–31),
Bjarne Amundsen (1931–67), Eugen Ludviksen (1967–
80), Arne Hebnes Ødegård (1981–1985), Per Henriksen
(1985–1989), Tore Follegg (1989–1992), og Per Henriksen (1992–1995). I de 13 årene som Eugen Ludviksen var
misjonskasserer, hadde han god hjelp i assistentene Gudmund Bentsen (1967–68), Bjørn Svendsen (1968–70) og
Jon Treldal (1970–80) til å føre bøkene og være rådgivere.
Fra og med 1993 tok menighetskassereren over det
økonomiske ansvaret og regnskapet for misjonen. Da var
allerede Misjonsrådet etablert (16. mars 1988) som overtok mye av den rollen som misjonskassereren tradisjonelt
hadde hatt. Misjonsrådet forbereder og behandler saker
Per Henriksen var misjonskasserer
i to perioder.
som gjelder misjonen, drøfter disse med eldsterådet og
utarbeider retningslinjer og strategier for menighetens
videre misjons-satsing. Det legges også vekt på å involvere hjemmeværende
misjonærer i misjonsrådet.
Misjonsrådet hadde følgende medlemmer i starten: Per Henriksen (formann), Arne Hebnes Ødegård, Ingjerd Øvrum Lind, Helge Thorjussen og en
representant fra eldsterådet. Disse har stått som ledere i misjonsrådet: Per
Henriksen (1988–89), Tore R. Follegg (1989–92), Per Henriksen (1992–95),
Laila Norrman (1995–2001) og Ingjerd Øvrum Lind (2001– og fortsatt).
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Misjonsrådet består i 2008 av Ingjerd Lind (leder), Astrid og Ivar Aas, Ole Helge Viken,
Helge Thorjussen, og Tore R. Follegg. Jim Langvannskåsa er eldsterådets representant i rådet.
På visitt: PYM’s nye gen.sekr. Bjørn Bjørnø.

Kortidsengasjement
for misjonen

Heidi Ødegaarden (Sørensen) i Bolivia.

Avstanden til misjonsfeltene har blitt mindre med årene,
og et ikke ubetydelig antall menighetsmedlemmer har
fått anledning til å besøke noen av dem. Noen har også
tatt på seg korttidsengasjement som har vært til gjensidig inspirasjon.
Marit Hovd (datter av W. Bjerke) arbeidet ved barnehjemmet i Puerto Rico sammen med Sally Olsen fra
1971 til 1978. Øyvind Gundersen var misjonsarbeider i
Bolivia i 9 måneder fra 1981 til 1982, og bodde sammen
med familien Tørre. Svein Åge Myhra reiste til øyene i
Micronesia sammen med Per Henriksen i 1981. Myhra
besøkte også menighetens misjonsfelter i Argentina og
Bolivia i 5 måneder i 1984. Esther og Jostein Janøy
hadde oppdrag for PYM som lærere ved Norskeskolen i
landsbyen Atyra i Paraguay i 1986–87. Gun Langerud
(Follegg) var i Pakistan i tre måneder i 1989 og Heidi
Ødegården (Sørensen) var på tre måneders oppdrag i
Bolivia i 1995.
Ann-Britt Haugom var på opprag for Team
Action (Hedmarktoppen) i Sveits og Liechtenstein i
1991–92, og Kirsti Åkre var 3 måneder i Bolivia og
Chile i 1993–94 som misjonsarbeider.
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Med støtte fra Tabernaklet
Menigheten i Tabernaklet har også hatt gleden av å
kunne gi støtte til en hel rekke misjonærer som har
hatt andre utsendermenigheter.
Odd Jacobsen ble frelst og døpt i Tabernaklet
tidlig på 60-tallet og viste tidlig stor iver i barneog ungdomsarbeidet. Han tjenestegjorde som
fast predikant i Tabernaklet da Martin Gran var
forstander. Berit og Odd Jacobsen dro til misjonstjeneste i Swaziland i 1978 etter 1 års studieopphold ved Misjonsskolen i Sarons Dal og
misjonskole i England. De arbeidet fram til 1981
med støtte fra menigheten i Tabernaklet.
Berit og Odd Jacobsen har i mange år vært
bosatt nær Drammen hvor Odd har hatt forkynneroppgaver i distriktet og vært leder for en
utpost til Filadelfia Drammen i Lier.
Kjell Torgeir Kvarstein (Vennesla) ble frelst på
begynnelsen av 1980-tallet etter flere år med tungt
rusmisbruk. Etter at Gud hadde kalt han til ParaBerit og Odd Jacobsen
guay, gikk han på bibelskole i Betel, Trondheim,
var misjonærer i Swaziland.
før han tok ett års menighetspraksis i Tabernaklet,
Skien (88-89) Kjell giftet seg med paraguayer-kvinnen Louisa og reiste ut til
sin første misjonsperiode i `89 med støtte fra Tabernaklet. Sammen bygget de
opp et godt ”Evangeliesenterarbeid” i Paraguay i løpet av to perioder.
Evelyn og Pedro Draganchuck jobbet i Tartagal i Argentina på 80-tallet,
utsendt av Filadelfia, Kristiansand. Her ble også noen nasjonale evangelister
støttet.
Håvard Tørre arbeidet som misjonsflyver i et SIDA-støttet misjonsprosjekt
i Tartagal i Nord Argentina fra 1991 til 1993.

Familien Pedro Draganchuck. Mor Evelyn (datter av Per og Palma) og på fanget,
en svært ung utgave av søndagsskolens leder, Raquel (Langvannskåsa).
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Misjons-konferanser i Skien
I 1940 ble det arrangert ”Kongomisjons-stevne” i Skien. Det kom 30 tilreisende og misjonærene sang på Kiswaheli. Sven Ski talte på de innfødtes
språk og John Brynhildsen tolket. I misjonsoffer ble det samlet inn 1.000 kroner. Det ble et inspirerende misjonsstevne som satte ny fart i misjonsinteressen
i menigheten.
I september 1965 ble det på ny holdt årskonferanse for Kongo-misjonen i
Stevnehallen i Skien 3.-5. september med 140 tilreisende deltagere. Og i
april 1988 var Tabernaklet vertsmenighet for Sør-Amerika-konferansen med
150 påmeldte tilreisende.

Med satsing på 10/40-vinduet
Tabernaklets misjonsarbeid har gjennom en prosess på flere år, endret form og
strategi. Det har blitt færre misjonær-utsendelser til de tradisjonelle misjonslandene. Misjonsrådet har arbeidet fram et misjonsdokument som tydeliggjør
hvordan man ønsker å satse i framtiden der hovedfokuset rettes mot det såkalte
”10/40-vinduet” og de unådde folkeslag. Der finner vi de folkerike områdene
mellom Kina og Israel, Middelhavs-områdene og Nord-Afrika. Vår egen
verdensdel, Europa, er også et satsingsområde for evangelisering og menighetsbygging som Tabernaklet ønsker å konsentrere seg om i framtiden. I tillegg vil
man prioritere innfødte misjonærer og evangelister, ”teltmakervirksomhet”
(underhold ved egen lønnsinntekt), korttidsengasjement, internet-misjonærer
og bibellærere som er ute for kortere eller lengre perioder. Men det utelukker
ikke utsendelser av egne misjonærer til land der dette er naturlig.

Verden har blitt mindre
Tiden har endret seg og avstanden til misjonslandene har blitt kortere. Billige
reiser, god økonomi og gode kommunikasjonsmidler har muliggjort en helt
annen kontakt med de feltene en ønsker å evangelisere. I tillegg til at vi kan dra
på besøk til ulike kontinenter og misjonsfelt, opplever vi også at misjonslandenes folk kommer til oss. Ulike språk og nasjonaliteter har blitt faste innslag i møtevirksomheten i Tabernaklet. I tillegg har et verdensomspennende
internett åpnet for en tettere kommunikasjon mellom menighet og utsendinger.

Tabernaklets forkynnere

”Stor er skaren med gledesbud”
Mange forkynnere har hatt sin oppvekst og tilhørighet til Tabernaklet, Skien og
et betydelig antall har blitt sendt ut som misjonærer, forstandere, evangelister
og fritidspredikanter. Andre forkynnere har kommet flyttende til Skien og har
brukt sine gaver og talenter til menighetens oppbyggelse. Vi har laget en oversikt over forkynnere som har hatt en spesiell tilknytning til Tabernaklet. Listen
er nok ikke komplett og omfatter ikke menighetens forstandere og forkynnere
som er omtalt andre steder i boken.
I tillegg bør disse Tabernakle-forkynnere også nevnes: Johan B. Straume,
Kristian Thobru, Judith Elisabeth Bystrøm, Alf Thorstensen, Willy Evensen,
Dagfinn Jonassen, Kjell Morgan Hovden, Reidar Wolden, Reidar Amundsen
”Oslo-tigern” og Svein Åge Myhra.

Flatland, Olaf

Olaf Flatland.

Olaf Flatland har vokst opp i Tabernaklet og vært
aktiv innenfor junior- og unge hjems-arbeidet i
menigheten. På 80-tallet var han redaktør for ”Fredsbudet”, vaktmester (1984–85) og menighetsarbeider
før han flyttet til Hurumlandet. Der opplevde han
et radikalt møte med Gud i 1996 og fikk en fornyet
tjeneste for Herren.
Olaf Flatland har stått som leder for Salem, Åros
gjennom en krevende periode, og fra 2006 har han
betjent Sion, Vanse på Lista som forstander.

Janøy, Rolf Erik

Rolf Erik Janøy.

Rolf Erik Janøy ble frelst og åndsdøpt i Tabernaklet,
Skien under vekkelsestidene ved Åge Samuelsen på
midten av 50-tallet. Som ung dro han til Alta i Finnmark der han var sivilarbeider hos Alma Halse. Han
tok Filadelfias bibelskole i Oslo høsten 1961.
Sitt første virkefelt fikk han i Finnmark der han var
evangelist og leder for Finnmark Evangelistmisjon.
Senere var han forstander i Filadelfia, Tromsø (1964–
65), Filadelfia Hammerfest (1966-68), Eben-Eser,
Volda (1968–72) og Filadelfia, Horten (1973–85).
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Som forkynner og bibellærer ble han særlig knyttet til virksomheten i Sarons
Dal. Han har vært redaktør for de karismatiske bladene ”Pionéren” (1982–84)
og ”Hvetekornet” (1984–87). Siden 1990 har han vært engasjert i internasjonalt bistandsarbeid gjennom Norsk Nødhjelp (1993–98) og Norsk Barnehjelp
(1998-2008).

Jacobsen, Henry
Henry Jacobsen har vært evangelist på heltid siden
1941 og hadde sitt første virkefelt i Nord-Norge. Han
har vært forstander i Tromsø (5 år) og Volda (4 år).
I 1959 ble han kalt til tjeneste blant mennesker med
rusproblemer gjennom Blå Kors-arbeidet.
Henry Jacobsen kommer opprinnelig fra Fredrikstad, men flyttet til Skien med familien på 60-tallet
da han ble bestyrer ved Blå Kors-hjemmet i Hesselberggaten. I Tabernaklet har han gjennom mange år
vært både eldstebror og en skattet forkynner. Hans
Henry Jacobsen.
undervisning har hatt et sjelesørgerisk preg og gjerne
inneholdt talende bilder. Vår bror har også hatt en bemerkelsesverdig fin kontakt med de unge når han har undervist på ungdomsmøter selv i høy alder.

Kasborg, (Hansen) Alf

Alf (Hansen) Kasborg.

Alf Kasborg var sønn av Inga og Kaspar Hansen, og
barnebarn av C. M. Seehuus. I likhet med sitt søskenbarn Rein Seehuus, hadde han sin oppvekst i Tabernaklet, Skien og begynte tidlig å virke som evangelist.
På midten av 30-tallet fikk han også god kontakt med
De frie venner, hvor han kom til å virke det meste av
sin tid som forkynner. Alf Kasborg var også skribent
og redaktør i for bladet ”Missionæren” fra 1935 til
1957. Han reiste i mange år omkring som bibellærer
og forkynner, og tjenestegjorde bl.a. som forstander
for Tabernaklet, Haugesund, Filadelfia, Ålesund
(1930–32) og Betel, Trondheim (1932–34).

Kristiansen, Tore
Tore Kristiansen (”Gitar-Tore”) ble født på Borgestad og omvendt i 1958. Han reiste ut som evangelist
på heltid i 1960 og virket både i Norge og i Sverige.
På 60-tallet var han sangevangelist i Maran Ata. Tore
Kristiansen gikk inn i Tabernaklet i 1973 og tjenestegjorde som fast evangelist i menigheten under
Rolf Håkonsen i 1975–76. Han har også vært
engasjert gjennom Kristne Arbeideres Forbund med
et stort antall bedriftsandakter. I Tabernaklet har han
Tore Kristiansen.

136

hatt en rekke oppdrag som forkynner og reist omkring og besøkt mange
menigheter i Sør- og Øst-Norge. Han har stått som fast evangelist i Eydehavn, Tvedestrand, Lillestrøm og Eidsvold. Tore Kristiansen har også betjent
Betesda, Borgestad som forstander fra 1999 til 2006, og er kjent som en trosfrisk forkynner og inspirator.

Lien, Nils Petter

Nils Petter Lien

Nils Petter Lien har i 11 år vært knyttet til Filadelfia,
Ulefoss både som ungdomsarbeider, fast evangelist
og forstander. Han har vokst opp som predikantbarn
(sønn av Guttorm Lien og med 10 søsken) og har i
mange år vært bosatt i Skien med sin familie og hatt
nær tilknytning til Tabernaklet. Han har også vært
forstander i Filadelfia, Fosser i Høland (1991–93) og
Sion, Neslandsvatn (2000–02). Nils Petter Lien er
en engasjert evangelist som forkynner ordet med stor
entusiasme og glede.

Lindberg, Marie (Maja)

Marie Lindberg.

Marie Lindberg har i mange år virket som evangelist
sammen med sin mann, Oliver Lindberg, utsendt fra
Filadelfia, Ulefoss. Blant annet hadde de en rik tjeneste sammen i Blå-Kors-miljøet i Skien. Etter at
hennes mann døde i 1989, har hun fortsatt sin tjeneste som forkynner og sjelesørger. Særlig har hun lagt
vekt på å være til oppmuntring og hjelp i små forsamlinger i utkantstrøk og i Nord-Norge. Hun har bl.a.
virket i lengre tid i Odda og på Torsnes, og besøkt en
rekke misjonsfelt i Afrika. Marie Lindberg ble medlem
av Tabernaklet, Skien i 1997 og har hatt en rekke
forkynneroppdrag her.

Pedersen, Johannes Sindal

Johs. Pedersen.

Johannes Pedersen kommer fra Esbjerg i Danmark,
der han ble omvendt og døpt som ung. Han kom til
Skien i 1968 sammen med sin kone Solveig (Thorsell) og ble aktive i Tabernaklet. I 1975 tok Johannes
et kurs ved Betelinistitutet i Orsa og fikk evangelistanbefaling fra Tabernaklet i 1976. Han har siden
virket som forkynner i distriktet på fritiden. Johannes
Pedersen har hatt sitt hjerte og sjel i bønnetjenesten
og omsorgsarbeidet. Han har engasjert seg med fengselsbesøk, arbeid ved Kontaktsenteret og i besøks-
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tjenesten til eldre og syke, ved siden av sitt arbeid som maskinsnekker.
Johannes Pedersen begynte som leder og fast predikant i Betel, Lunde i 1996
og innsatt samme sted som forstander i 2003.

Pedersen, Leif Tom
Leif Tom Pedersen ble døpt og tillagt menigheten på
60-tallet og begynte tidlig å vitne sammen med Ungdomsmusikken omkring i Telemark. Han ble også
valgt inn i brødrerådet i Tabernaklet i forholdsvis ung
alder. Leif Tom Pedersen fikk evangelistanbefaling i
oktober 1962 og reiste en tid som fritidspredikant i
Grenland.

Leif Tom Pedersen.

Simonsen, Reidar Anker (1915-86)
Reidar Simonsen fra Bakken i Skien, ble omvendt og døpt under vekkelsen i
1931. Han ble utsendt som evangelist i 1934. Reidar Simonsen var en dyktig
bibellærer og forkynner som ble mye benyttet blant pinsevennene og De Frie
Venner. Senere tok han utdannelse som adjunkt og jobbet i skolen i mer enn
25 år, bl.a. i Oslo. Reidar Simonsen har vært forstander i Eydehavn, i Oslo
(Gilead og Den Evangeliske Forsamling i Møllergt. 20 i 11 år) og på Hønefoss.
På 30- og 40-tallet var Reidar Simonsen aktiv med i det som ble kalt ”den
tredje retning”, som gikk inn for å samle De Frie Venner og Pinsevennene til
ett. Reidar Simonsen sto bl.a. sammen med Thor Sørlie, Arne Dahl og Lyder
Engh i dette synet. Reidar Simonsen døde i 1986, 71 år gammel.

Stykket, Odd Arvid

Odd Arvid Stykket.

Odd Arvid Stykket kom fra Bø i Telemark til Tabernaklet allerede som ganske ung i 1989 da han traff
Elin, og har siden hatt mange engasjement i menigheten. Han har vært sivilarbeider (1990–91), vært på
skoleteam i Tabernaklet (19991–92), evangelist omkring i Telemark (1997), ungdomsarbeider (1998–99)
og han har vært forstander på Fræna ved Molde. Han
har også tatt mye ansvar på Vatnar Ungdomssenter
både som gruppeleder, lekesjef, leirsjef, leirprest og
som styremedlem 1995–99 og fra 2003 til dags dato.
Odd Arvid er svært kreativ både i sang, musikk og
undervisning. Sammen med sin familie har han bl.a.
deltatt i en rekke familiemøter omkring i landet med
et musikkspill som han selv har laget.

138

Oda, Andrea og Stykket i aksjon under familiemøte med tekst, musikk og idé
Odd Arvid Stykket.

Viumdal, Jan Kristian
Jan Kristian Viumdal er Skiensgutt. Han ble omvendt, døpt og tillagt
menigheten i Tabernaklet i 1966. Han gikk på Bibel- og Misjons-skolen i
Kvinesdal fra 1971–72 og reiste deretter som evangelist, utsendt fra Tabernaklet. Da Tabernaklet startet nærradiovirksomhet på midten av 80-tallet, ble
Jan Kr. Viumdal tilsatt som PT-Medias aller første ”radiosjef”. Viumdal var
forstander i Filadelfia, Rjukan vinteren 1991-92. Han har også en mangfoldig
og betydningsfull rolle både som bibellærer, journalist i KS, forfatter, oversetter, programsekretær i NRK og forlagssjef i Inspirasjon forlag. Jan Kristian
og Maria Viumdal har også flere sønner som har engasjert seg sterkt i det
evangeliske arbeidet.

Fra Botsfengselet til talerstolen

Netel Åshammer.

Den kjente pinsepredikanten Netel (Pedersen) Åshammer ble født i Skien i 1897. Navnet Åsham-mer
stammer fra småbruket Åshammer ved Ås bede-hus.
Da han var 15 år mistet han sin høyre hånd i en arbeidsulykke ved Hydro fabrikker på Notodden. Og i
mange år levde han på livets skyggeside preget av alkohol og kriminalitet og fengselsopphold. En gang
han var i Bergen, la han merke til at Rein Seehuus
hadde møter i Tabernaklet. De var jo begge Skiensgutter og han gjenkjente navnet, så han oppsøkte
møtet. I ettermøtet kom Rein Seehuus ned til han og
la hånden på skulderen hans og sa: - Kom og se! Kom,
Natanael! Så skal du få se! Og Netel Åshammer gjorde
som Rein sa, og ble et vekkelsesredskap i Mesterens
tjeneste, som siden var ofte på besøk i Tabernaklet,
Skien som forkynner.

Barne- og juniorarbeidet

Søndagsskolen i med- og mot-gang
Straks menigheten i Totalen var etablert i 1908, vokste det fram et solid barnearbeid i løpet av kort tid. Det var jo dette pastor Seehuus i særlig grad hadde
utdannet seg til. – Søndagsskolen er menighetens planteskole! sa han ofte og dette
var et hovedsyn han fulgte hele livet. Det var ikke nok å ha vekkelsesmøter for
de store. Det var av like stor betydning å vinne morgendagens menn og kvinner
for Guds rike.
Det ble holdt regelmessige barnemøter og de hadde en solid søndagsskole
med pastor C. M. Seehuus som søndagsskolebestyrer. ”Det er sannsynlig at
denne søndagsskolen er den første blant pinsevennene” skriver Martin Ski i sin
bok ”Fram mot Urkristendommen.” I 1919 var det 150 elever i søndagsskolen
og 8 lærere, samt en fin bibelklasse under forstander Seehuus ledelse. Elevtallet
bare økte med årene og kom helt opp i 400 barn. I 1957 var det innskrevet 311
barn i søndagsskolen.
På 50- og 60-tallet var det ikke bare menighetsbarna som kom til søndagsskolen. Som regel fulgte en del kamerater og venninner med. Ja, det kunne
være opp i mot 60–70% av barna som kom fra hjem der foreldrene ikke var
menighetstilhørige.
Tante Ella, som bodde i blokkene på Nordre Falkum, var et typisk eksempel
på en søndagsskolemisjonær som gjennom mange år hadde med seg et helt
”haleheng” med barn fra blokkene i mer enn 50 år!!

Ingrid Tornquist samlet med søndagsskoleklassen sin utenfor det gamle
Tabernaklet.
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Paul Morgan og Gun Follegg.

Men tidene endret seg. Gjennom 70 og 80-tallet avtok søndagsskolebesøket
år for år. De eldste barna ble i mindretall og det fikk mer og mer preg av en
småbarnsøndagsskole. Det ble gjort flere forsøk på å få opp antallet gjennom

Barna og deres ledere er klar for søndagsskolen en søndag formiddag i april 2008.
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nye fremstøt. Bl.a. ivret Isak Øvrum for å oppta utpostvirksomhet både på Åfoss og på Gulset. Det ble også holdt
barnemøter i en buss på Åfoss, før man fikk avtale om å
pusse opp og leie kjellerlokalene på Coop-Samvirkelag.
Her samlet man en tid mange barn både til søndagsskole
og junior.
I Tabernaklet ble det også gjort flere forsøk på å endre
tidspunktene for søndagsskolen. I Fosses tid ble søndagsskolen og gudstjenesten lagt til samme tid (i 1986) der det
var en felles samling først, slik også ordningen er i jubileumsåret. Det ble også gjort forsøkt med å legge søndagsskolen til kveldsmøtene uten særlig hell på 90-tallet.
Fram til 1997 var det over 100 barn i søndagsskolen, men
allerede på våren 1999 var tallet sunket til ca. 15.
Forslag om hverdagsskole ble drøftet, og høsten 2000
var søndagsskolen i krise og ble nedlagt for et halvt år.
Men på nyåret 2001 satset Gun og Paul Morgan Follegg
friskt på å bygge opp søndagsskolen på nytt, og Krokofantus ble en populær gjest på familiemøtene. Skoleåret
2007–08 var Carina Arca barneleder i Tabernaklet.
Raquel Langvannskåsa er
søndagsskolestyrer i jubileumsåret.
Etter hvert har vi sett flere fornyelsesgrep i søndagsskolen som har gjort at det tradisjonsrike arbeidet har festet
grepet igjen og blitt ganske stabilt. I tillegg har barna fått
flere tilbud med sanggrupper for ulike aldersgrupper og aktivitetsopplegg
midt i uka. Søndagsskolen i jubileums-året teller omkring 100 barn og 9 lærere,
og er 4-delt: ”Mikropop” for barn 1-3 år i følge med voksne. Her får også foreldrene tid til samtale om det å være kristne foreldre! ”Popkorn” tilsvarer den
tradisjonelle ”Sandkassa” fra 3 til 5 år. ”Nonstop” dekker barn som har startet
på skolen i 1.- 3. trinn. ”Grandiosa-gjengen” går fra 4. trinn og ut barneskolen.
Etter dette tilbys de å være med som hjelpere i søndagsskolen.

Carina Arca klar til innsats for Grandiosa-gjengen!
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”EtterSkoleTid” har kommet som et nærmiljøprosjekt og midtuketilbud for
elever i 4.–6.-klasse. Her tilbys barn i nærområdet leksehjelp, litt å spise og
spillaktiviteter.

Søndagsskolens ledere
Disse har betjent Tabernaklets søndagsskole som
bestyrere siden oppstarten i 1908: C. M. Seehuus,
Nils Sørensen, Hagbart Evensen, Daniel Holm,
Severin Sivertsen, Gunvald Johansen, Halvor
Hansen, Sverre Skoland, Rolf Thorsen, Arvid
Johnsen, Ivar Moen (–1980), Willy Norrman
(1980–), Torunn Sørensen … Lene Grinilia (01–
02) og Raquel Langvannskåsa (fra -02).
Fra 1987 ble søndagsskolen lagt inn under et
styre for barne- og familie-arbeidet som besto av
Heidi Johnsen (leder fra 1987–95), Edle Follegg,
Yngve Flohr og Vidar Tellefsen. Dette styret fikk i
oppdrag å ta hånd om organiseringen av hele
barnearbeidet og ikke bare søndagsskolen. Siden
har barnearbeidet for det meste blitt ledet på
denne måten og fått mer og mer preg av å være
et ”familiearbeid”. I 1995 overtok Anne Stine
Reidarsen som leder, før hun ga stafettpinnen over
til Hanne Kristoffersen Taranrød i 2005.
«Tante Ella» (Hafnor}.
Mange søndagsskolelærere har hatt en lang
og omfattende tjeneste. Arvid Johnsen og Hans
Lunde var søndagsskolelærere i 25 år og salige Ella Hafnor sådde Gudsordet i
barnehjertene gjennom 53 år.

Åsne Utgarden deklamerer.

Små og store skuespillere er klare for juleevangeliet under juletrefesten i 2005.
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Barna har gitt meg så mange oppmuntringer, forteller onkel Sigmund
som i 2009 har vært 50 år i søndagsskolen som lærer.

Søndagsskoleonkel i 50 år!
Takket være søndagsskolen og en bedende farmor og oldefar, fikk Sigmund Nilsen tidlig del i livet med Gud, til tross for at han ikke
vokste opp i noe kristent hjem. Derfor brenner han for søndagsskolen,
som han har gitt 50 år av sitt liv for!
Og selv om det ikke alltid har vært så mye oppmuntring og takk å få, så har
han aldri følt seg tilsidesatt eller forbigått. - Barna har gitt meg så mange
oppmuntringer, smiler Sigmund. – Og så vet en at det en sår i barnehjertene,
har stor betydning og da er jeg fornøyd! Og mange muntre og minner har det
også blitt av festlige barnereplikker og innfall. Og med Sigmund Nilsens fenomenale hukommelse, så sitter det som klistret både navn, årstall, sangnummer,
bilnummer og vise versa.
Men at Sigmund Nilsen kom til Tabernaklet som en ung mann, var en ren
tilfeldighet og siden har han blitt her. Han ble døpt av forstander Bjerke og
tillagt menigheten i 1958 og meldte seg straks til tjeneste i søndagsskolen. Og
fra 1960 startet han bok-kiosken der han formidlet Filadelfiaforlagets bøker,
plater og blader. På den måten har han tilført søndagsskolen overskuddspenger,
som har kommet godt med i et arbeid som har vært vant til å drive med små
midler. Men omkring år 2000 ble kiosken ble nedlagt under ombyggingen av
menighetslokalet.
- Jeg startet som hjelpelærer for Carsten Jensen, forteller Sigmund. Og da
Jan Olsen (Bjørfjell) dro nordover i 1960, overtok jeg en søndagsskoleklasse
med 7–8 år gamle barn. – Harald Pedersen og Hans Kristian Gulseth var blant
mine første elever. Den gang var det søndagsskole kl. 9.45, før formiddagsmøtet,
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Marianne Kløcker Andreassen med sin uttrykksfulle stumtjener og søndagsskolemedarbeider.

og da gjaldt det å stå tidlig opp. Søndagsskolen var inndelt i 9 klasser, og hadde
du tatt på deg ansvaret som søndagsskolelærer, måtte du stille opp hver eneste
søndag. Å få vikar var ingen enkel sak.
Wenche Ludviksen samlet ca 100 førskolebarn nede i ”sandkasssa” og i
storsalen satt barna tett i tett og lyttet til Halvor, Hans, Karsten, Arvid, Einar,
Hildeborg, Ella og Bjørg m.fl. Og Sigmund N. naturligvis!
I 2009 feirer Sigmund Nilsen 50-årsjubileum som søndagsskolelærer.
Og fortsatt merkes gløden og engasjementet når Sigmund stiller seg fram og
forteller om ”Filip og hoffmannen” for Nonstop-barna. Uten andre hjelpemidler enn seg selv og stemmen, vever han inn personlige opplevelser og
tanker, vekker til ettertanke og spørsmål, og barna følger han med åpne ører
og store øyne. Og spørsmålene kommer og Sigmund svarer med et smil.
Sånn rent privat har Sigmund spesialisert seg på diverse samlinger av
utstoppede fugler og dyr, Donald Duck-hefter (komplett fra starten) og ”Hvem
Hva Hvor”-bøkene (også komplett!), og en imponerende frimerke- og myntsamling. Når høsten er der, plukker han skogen rein for bringebær og blåbær.
Og sånn på si, har han innehatt både vaktmester-tjeneste og møtevert-oppgaver i Tabernaklet i mange år. Som om ikke dette er nok, står han opp klokka
5 hver morgen for å bringe ut dagsavisene i postkassene på Bakken i alt slags
vær.
Og sist men ikke minst, har han ei trofast kone i Anne-Lise, som har stått
med og holdt orden på alt dette gjennom mer enn en mannsalder.
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Barnemusikken fra den første tiden.

Fra ”Barnemusikken” til ”Unge røster”
Helt fra menighetens aller første tid la man stor vekt på å inkludere barna i
virksomheten og sang- og musikklivet blomstret. Bl.a. ble det lagt stor vekt på
å bruke et mangfold av instrumenter der også flere barn og unge fikk opplæring.

Småbarnsang er en trivelig stund både for barn, foreldre og lederne Helene Pedersen og Heidi Jacobsen.
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Mange kjente ansikter fra ”Unge Røster” på 70-tallet med Mia Ramberg (bak t.v.) og
Ingunn Marit Draugedalen (t.h.) som musikalske ledere.

Fra 1920 var det tollbetjent Kaspar Hansen som ledet barnemusikken.
Senere overtok Alf og Freidis Thorstensen og Arthur Olsen. Rolf Olsen (Vestøyl)
og Turid Gundersen har også stått som ledere for barnemusikken. På slutten
av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet, var det Ingrid Tornquist som tok hånd
om barnemusikken, godt assistert av Wenche Ludviksen (Elstrøm). De hadde
faste øvelser hver uke og sang til fellessamlingen på søndagsskolen hver søndag.
Og repertoaret inneholdt mange fengende melodier. Hvem husker ikke sangen:
”Guds rike hører bara til og jeg er regnet med!”
Ingrid Tornquist var også en åndelig veileder og sjelesørger for sine unge
sangere og passet stadig på å gi anledning til å ta et standpunkt for Herren og
bøye sine knær for ham. På denne måten fikk Ingrid vær med på å lede mange
unge til et bevisst liv i Gud. I senere år har ”Barnemusikken” skiftet form, navn
og målgrupper en rekke ganger. Det har vært ”Unge Røster” og siden slutten
av 90-tallet: ”Liv og Lys” for barn i skolealder. Og siste skuddet på stammen er
”Småbarnsang”, for aldersgruppen 3–6 år, som startet høsten 2002.
På 70-tallet var barnemusikken og små solister fra Tabernaklet, med på å
spille inn noen kassetter for Norsk Søndagsskoleunion. Bodil Arnesen (5 år)
var en av solistene som siden har gjort karriere som seriøs sanger og med salmer på repertoaret. Kristin og Frode Guttulsrud fra Siljan bidro også med
vakker sang, ikke minst på LP-platen ”I Guds hånd” (Klango 1980) der jentegruppa ”Solsikke” fra Tabernaklet medvirket. Platen fikk et solid salg og hadde
et godt innhold av nyere barnesanger og salmer.
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Junior, PT-aktiv og DoC-klubb
På 70-tallet kom ”aktivitetsgruppa” i gang som et midtuketilbud for barn med
Ally Vestøyl som leder for en hel stab av frivillige. Her var det fullt hus i underetasjen hvor aktivitetene varierte fra søm og stoffarbeider, til pedikkfletting og
arbeid med leire. Tilbudet omfattet både gutter og jenter.
Samlingene fikk etter hvert navnet ”PT-aktiv” og har endret noe i form
og innhold med årene. ”PT-aktiv” arrangeres annenhver uke for aldersgruppen
5–10 år og er delt inn i en jentegruppe og en guttegruppe. Begge gruppene
samles både til inne- og ute-aktiviteter, andakter og samtale.
På 60-tallet var det stadig flere som etterlyste et arbeid for de viktige 12–
14-åringene som falt mellom ”søndagsskolen” og ”ungdomsmusikken”. Det
ble blant annet satt i gang en slags ”juniorklubb” for gutter under navnet
”Traktatmusikken”, som hadde sitt ukentlige fellesskap med andakt, sang og
festlige innslag. Noe senere ble det satt i gang et rent juniorarbeid for både
jenter og gutter med ulike hobbyaktiviteter og turer. Juniorarbeidet oppstod på
70-tallet og ble et viktig bindeledd mellom søndagsskolen og ungdomsarbeidet. Knut Janøy, Olaf Flatland og Jan Bjørn Taranrød var blant de første
lederne. Senere tok Vidar Tellefsen og Egil Bøe ansvaret for å utvikle arbeidet
videre med et variert opplegg bestående av kreative aktiviteter, turer, sang og
musikk, sosialt fellesskap, leker og Bibel-undervisning. Dette arbeidet har også
hatt mange ulike navn.
Doc-klubben (Diciples of Christ) er en midtukesatsing i kafeteriaen for
aldersgruppen 6.–9. klasse. Det arrangeres også ”hjemme hos-kvelder” og turer. I tillegg til bevisstgjørende undervisning, engasjerende aktiviteter og
kiosk, har man satset på å gjennomføre en rekke aktiviteter som skøyter,
svømming, ski, klatring, bowling m.m.
Bjørn-Tore Follegg og Fredrik Heiberg har som juniorledere gjort en stor
innsats gjennom de siste 10 årene både som hjelpeledere og ansvarlige ledere,
og skapt mye glede og liv i juniorarbeidet.

Det er DOC-klubb samling på ungdomsloftet i Det hvite hus.
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Trygghet, trivsel og engasjement i Tabernaklets barnehage.

Fra ”6-årsklubb” til ”Heldagsbarnehage”
På 80-tallet var det mange menigheter som startet korttidsbarnehager. Mange
så muligheten for en tidlig kontakt med førskolebarn der man kunne tilby en
trygg og god oppvekst som ga rom for en utvidet kristen formålsparagraf.
Allerede høsten 1978 var også Tabernaklet i gang med tilbud om ”6-års
klubb”. Arenaen var Lillesalen (Nå: Kafé Seehuus) som holdt åpent tre dager
i uka, og Torunn Sørensen og Liv Borgersen var primus-motorer som skapte
mye fin aktivitet og glede både ute og inne. Og uteområdene som 6-åringene
kunne boltre seg på, var både Sportsplassen og de store grøntområdene og
lekeplassen i Lundedalen.
I 1987 gikk menigheten til innkjøp av eiendommen Cort Adlersgt. 12 hvor
det var stor hage og fine muligheter for å drive barn- og ungdoms-arbeid.
Huset ble grundig renovert og noe ombygd.
Høsten 1988 gikk menigheten ut med tilbud om korttidsbarnehage for
vekselvis 3-5-åringer og 6-åringer med åpning to dager i uka, der Mariann
(Pedersen) Christoffersen var styrer i det ”Det hvite hus”. Disse har vært
barnehagens styrere i årene som fulgte: Grethe Teigen (89), Liv Borgersen (8990), Helene (Rasmussen) Børresen (1990-91), Line Kjørholt Eriksen (91-92),
Synnøve Wilhelmsen (92-94). I 1992 overtok Hanne Kristoffersen Taranrød
som styrer i Tabernaklets barnehage og har i alle årene siden vært med på å
utvikle barnehagen til det den er i dag: En kristen barnehage som nyter stor
tillit og anerkjennelse. - I begynnelsen var det flest barn fra egen menighet
og menigheter rundt i byen, forteller Hanne. - Men nå er det annerledes! I dag går det
barn i barnehagen fra nærmiljøet som ikke har tilhørighet til menigheten, og barn fra
ulike kulturer og religioner. Dette synes vi som jobber i en barnehage med utvidet
kristen formålparagraf, er spennende og gir oss en unik mulighet til å la barna bli
kjent med Jesus, forteller Hanne.
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- På høsten har vi en ”åpen dag” i barnehagen. Da inviteres familiene til å være
med på en innsamling til en gutt vi har adoptert i Ukraina. Da har vi kafé og salg av
ting som barna har laget. Så leker vi og synger for foreldrene.
- På våren har vi påskevandring og inviterer foreldrene til påskelunsj.Vi opplever
det veldig positivt å samle foreldrene så de får treffe hverandre og bli bedre kjent.Vi får
også vist dem hvordan barnehagen fungerer og hva målsettingen vår er.
Barnehagen deltar på ett familiemøte i året der familiene blir invitert til å
være med. De får invitasjon til andre familiemøter også. – Og så har vi en fast
tradisjon i desember der barnehagen er med på formiddagstreff på Tabernaklet
og synger litt. Vi får også en flott opplevelse når vi er med på julevandring i
Skien kirke hvert år, forteller Hanne Kristoffersen Taranrød. Barnehagen leier
lokaler av menigheten og er selvfinansiert gjennom tilskudd fra stat, kommune
og foreldrebetaling. Høsten 2003 utvidet barnehagen åpningstiden med 1 time
pr. dag. Og fra høsten 2007 har man økt tilbudet ytterligere til å omfatte hver
virkedag med 6,45 timer per dag.
Barnehagen er nå med på det samordnende opptak i Skien kommune og
etterspørselen etter heldagsplasser er stigende. Derfor har menigheten og styret
i barnehagen vedtatt å starte heldagsbarnehage fra høsten 2008, med aldersgruppen 0-6 år. De ansatte i Tabernaklets barnehage gleder seg til dette da de
ser hvor viktig det er at det fins tilbud om kristne barnehager i Skien kommune.
Styrer for barnehagen er Hanne Kristoffersen Taranrød. Disse har vært
styreledere: Arnold Bjørkholt, Mette Bøe, Bjørn Aakre, Vidar Tellefsen, og
Anniken Skoland Waskaas.

Barnehagestyrer Hanne Kristoffersen Taranrød (t.v.) med glade brukere og gode medarbeidere.
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Søndagsskoletur anno 1958.

Sommerutflukter
Søndagsskoleturene som avslutter søndagsskoleåret, vekker gode minner for
mange. Turer til Heistad, Rød i Siljan, Slettevannet og Bakkestranda med leker,
fotballkamper, friluftsgudstjeneste, servering i det fri og mye bading.
St. Hans-stevnene på Heistad, Asdalstrand og Brønnstadbukta ble også
flotte markeringer når pinsefolket i Grenland var samlet til storstevne og trivelig fellesskap omkring et kjempebål.

Helge Gundersen m.fl. gjør seg klar for et flergenerasjons-tursykkelløp
i Lundedalen.
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Sterke og fine leirminner
Like etter krigen arrangerte Tabernaklet
egne leirer for de unge både i Helgen og i
Melum. Her var både gutter og jenter
med, og Dora Hansen (Evensen) var en
av lederne på samfunnshuset i Helgen.
Da leiren ble holdt i Melum, ble en låve
benyttet som et spennende overnattingssted.
Da pinsevennen i Telemark gikk til
anskaffelse av leirsted på Vatnar som ble
innviet i 1964, ble det arrangert faste
barneleirer både sommer, vinter og
påske. Da leirstedet ble utvidet etter
noen få år med anskaffelse av tre Tokkebrakker, ble det for alvor fart i leirvirksomheten, som samlet mange barn
og juniorer, ikke minst fra Skien.
Hans Svartdahl i samtale med Rachel Trovi.
Flere av barnelederne i Tabernaklet
har vært med på å ta et tak i styre og stell for Vatnar Ungdomssenter, bl.a. Arvid
Hansen, Randi Westland, Gun L. Follegg og Odd Arvid Stykket. Gun Follegg
har også hatt ansvar for Barnas sommerstevne i 9 år på rad.
Leirene har gitt minner for livet av vennskap, kristent fellesskap, lek og moro,
og fine åndelige opplevelser. Mange er de som har tatt sitt kristne standpunkt
under leir på Vatnar. Menigheten Tabernaklet har også benyttet leirstedet
til egne weekender for Unge hjem og Alphakursdeltagere. Det har også vært
arrangert en rekke ungdoms- og menighets-weekender på Vatnar leirsted, som
har hatt stor betydning.

Store og små på naturstien med Egil Bøe som anfører.
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Ildsjelen ”Onkel Isak”
Elektrikren Isak Øvrum var et ustoppelig oppkomme av initiativ og virketrang som sprang ut
fra et fantastisk stort hjerte som så muligheter over alt.
Først og fremst hos barna: Søndagsskolen var hjertesak nummer 1 – og så Israel selvfølgelig! Når han
kjøpte Bjønnes gård i Bergsbygda, så tilbød han
hele området som et leirsted for pinsevennene, men
”Vatnars venner” vendte det døve øret til. På Åfoss
satte han i gang med barnemøter i en buss på 70-tallet
og når Coop bygget butikk, så Isak muligheten for et
lokale i kjelleren for søndagsskole og juniorarbeid. Og
slik ble det. Og onkel Isak ordnet med søndagsskolebuss slik at søndagsskolen på Tabernaklet kunne få
god rekruttering. Da Gulsetbyen var i rivende utvikling
på 80-tallet, så Isak mulighetene for en etablering også
der! Slik ble det ikke, enda Isak hadde samlet inn
penger til saken.
Og da han drev el-forretning i Kverndalen på
70-tallet, med vinmonopolet som nærmeste nabo, fikk
han rusproblematikken tett inn på livet. Han tok inn
Isak Øvrum.
flere leieboere med problemer i sin egen forretningsgård som han prøvde å hjelpe, men han fikk fort erfare
hvor krevende dette arbeidet var. Han så derfor behovet for et eget tilbud til
de rusavhengige og ivret for et Kontaktsenter i Kverndalen. Og slik ble det!
Israelsvennen Isak ivret naturlig nok også for å få i gang faste Israelsmøter som
kom til å samle kristne fra ulike leire. Ja, over alt hvor det var et behov, nølte
ikke ivreren Isak med å ta et initiativ. Slik også med eldrearbeidet. De siste
årene han levde, engasjerte han seg friskt i opplegg for bussturer, formiddags-treff og pionérmusikk, der han svingte fiolinbuen, og innimellom foretok han over 30 turer til sitt åndelige hjemland – Israel. Og da det nærmet seg
slutten, kunne han si til sine nærmeste: - Jeg har så mye ugjort!
Nei, makan til Isak - Herrens uredde prosjektmaker - har vi aldri sett.
Så handlekraftig og evnerik og varm! Arvtagere søkes!
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Israel i fokus
Siden 2004 har det vært arrangert månedlige Israel-møter og stevner i
Tabernaklet. En egen Israelgruppe, med Ole Holmen i spisse, har vært
ansvarlig for møtene, som har samlet rundt 100 interesserte eller flere. Det
har vært informasjon og besøk fra Israel, forkuynnelse og innsamling av
midler til sosiale formål i israel, primært gjennom NPAI (Norske pinsevenners arbeid i Israel):

Klar for et nytt Israelsmøte: Solveig Hynne, Daniel Braun og Ole Holmen.

Ungdomsarbeidet

Ungdomskor i over 50 år!
Etter initiativ fra Thor Cato Skau, Arne Aas og Ragnar Larsen, ble det startet
ungdomskor i 1949 med Eugen Ludviksen som leder og Halvor Hansen som
assistent. ”Ungdomsmusikken” ble den kalt og Dagmar Amundsen var fast
pianist. De var ikke så mange da, men gledet seg over å få synge på torsdagsmøter og ved andakter på diverse aldershjem. Men ungdom trakk ungdom, og etter et par års drift, var de omkring 40 sangere som deltok fast på
ett søndagsmøte i måneden og på annenhver torsdagsmøte. Bl.a. var Dora
Evensen (født Hansen) og Eva Aas (født Larsen) med i den aller første ungdomsmusikken.
Eugen Ludviksen var musikkens omsorgsfulle ”åndelig far” som alltid hadde noe å gi i form av et Gudsord og
veiledende undervisning. Han var oppmuntrende og støttende når de unge deltok i sang og vitnesbyrd, og tok
gjerne ”støyten” om noen hadde noe å kritisere. Eugen så
dette som et kall fra Gud ved siden av oppgavene som
eldste og musiker (cellist) i menigheten. Han ledet ungdomsmusikken fram til 1968 og hadde i flere år med seg
pianisten Kjell Hansen som en dyktig kapellmester. Men i
mars 1965 ble Kjell engasjert som musikkonsulent og
”platedirektør” i Filadelfiaforlaget (Klango) i Oslo. I en
overgangsperiode var kjøpmann Karl Wiik og Leif Tom
Pedersen / Allan Karlsen ledere for ungdomsmusikken.
Men i 1969 overtok Thore Waage både som formann og
musikalsk leder. Han ønsket å utvikle ungdomskoret til å
bli et ”flergenerasjonskor” der også ”unge voksne” kunne
være med. Dette skjedde på begynnelsen av 1970-tallet og
ungdomsmusikken ble forvandlet til Evangeliekoret. Men
det gikk ikke helt etter målsettingen og flere av de unge
sluttet.
Knut Janøy sto både som ungdomsleder
og kordirigent.
Knut Janøy, som i flere år hadde vært med i gospelgruppa ”Gospelteamet” (der også Trond Haave og Helge
Johnsen fra Tabernaklet var med), ivret for å få i gang ungdomskoret igjen og i
1979 var det klart for et ”comeback”. Koret fikk snart en oppslutning på
omkring 50 unge. Knut tok også på seg ansvaret for ungdomsmøtene, ved
siden av koret. I denne perioden ble det arrangerte en rekke turer til Sverige og
Tyskland.
Da Atle Moen overtok som dirigent for ungdomskoret, satset de blant annet
på en oppsetning av musikalen ”Pappa”, av Ingemar Olsson, som ble framført
i flere byer. Men musikkspill i form av sang, musikk og skuespill, var en ny og
uprøvd framføringsmåte i menigheten, som vakte heftig debatt i et menig-
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Ungdomskoret Essens på plakaten.

hetsmøte i februar `84. Lene Moen, Vegard Moen, Harald Norrman og Margit
Åkre overtok så etter tur den musikalske ledelsen og koret fikk en ny oppsving
under navnet ”Essens”. Ja, tilstrømningen var til tider så stor at man måtte
operere med ”venteliste”. Høsten `89 var koret på reise i Tyskland sammen
med Erik Næs og sommeren `94 dro de på evangeliseringstur til Spania der de
besøkte Astrid og Ivar Aas. Guro Åkre ledet ”Essens” fra vinteren `95 sammen
med Harald Norrman og fram til det ble nedlagt på slutten av 90-tallet. Da
hadde hun allerede i gang et lovsangsteam. I skoleåret 1995-96 satte ”Essens”
opp den egenproduserte musikalen ”Henry’s choice” under ledelse av Harald
Norrman og Aril Reidarsen. Den ble vist i en rekke byer, bl.a. Hamar, Oslo og
Kristiansand.

Ungdomskoret anno 2008 med Arvid Pettersen som musikalsk leder.
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Høsten 2000 ble det arrangert et ”50-årsjubileum” for den klassiske Ungdomsmusikken til Eugen Ludviksen, som samlet fullt hus i kaféen og ga rom
for mange gledelige gjensyn rundt veldekkede bord. I årene `97 til 2005 var
ungdomskoret erstattet av ulike lovsangsgrupper. Men høsten 2006 valgte
eldsterådet å engasjere musikeren Arvid Pettersen for å få i gang et nytt ungdomskor som i jubileumsåret engasjerer omkring 20 unge.

Ungdomsarbeidet og deres ledere
Fra menighetens første tid og fram til 1949, fantes det ikke noe eget organisert
ungdomsarbeid. De unge skulle være en del av det store fellesskapet og det
ble forventet at de som var døpt og tillagt menigheten, også skulle finne sin
naturlige plass i de offentlige møtene og på bønnemøtene.
Men menighetens aller første pastorpar, Ida og C. M. Seehuus la likevel stor
vekt på å ta seg av de unge og inviterte dem hjem etter møtene til et tettere
fellesskap og oppfølging. Dessuten tok Ida initiativ til å holde felles ungdomsmøter i byen sent søndag kveld etter at menighetenes ordinære møter var
slutt.
Da Eugen Ludviksen dro i gang et ungdomskor i 1949,
var dette den aller første organiserte ungdomsaktiviteten i
Tabernaklet. Men det skulle gå flere år før man holdt egne
ungdomsmøter og opprettet lønnede stillinger for ungdomsledere. Men under Kornmo og Ludviksens ledelse
ble det gjort flere punktsatsinger rettet mot ungdom der
man arrangerte ungdomsuker, kampanjer og hadde egne
ungdomsleirer på Gvarv (på 1960-tallet). Det var først på
70-tallet det ble avertert med egne ungdomsmøter på
fredagskveldene under ledelse av Knut Janøy. På denne
tiden ble det også arrangert en rekke felleskristne tiltak i
byen, som Gospelkonserter og felles ungdomskvelder.
Erik Næs var menighetens aller første lønnede ungdomsforstander fra nyttår 1986 og fram til sommeren
1990. Han ble titulert som ”menighetsarbeider” og fikk
også ansvar for skoleevangelisering, besøkstjenesten og
PT-medias nærradioarbeid.
Under Erik Næs sin periode, hadde også menigheten
en rekke skoleteam som gjorde en fin evangeliseringsinnsats i nærmiljøet. Og Erik var ofte med når teamet
besøkte videregående skoler. Ungdomsarbeidet var i god
Erik Næs.
vekst på denne tiden og ungdomskoret vokste. Det ble
også etablert et eget ungdomsstyre som var med på å planlegge ulike arrangement og tok ansvar både praktisk og åndelig.
Odd Arvid Stykket ble sivilarbeider i Tabernaklet høsten 1990 med hovedvekt på ungdomsarbeid, og fungerte siden som en kombinert hjelpeforstander
og ungdomsarbeider fra april 1992 til nov. 1993. Han kom tilbake som ungdomsleder i skoleåret 1998-99 og startet bl.a. tradisjonen med 16.-maikonserten.
Jan David Norrman overtok ungdomsarbeidet på deltid høsten 1993 og
gikk over til heltidstjeneste fra høsten 1994. Sommeren 1994 ble det bl.a.
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– Odd Arvid Stykket med sine ”konfirmanter” våren 1999: Foran fra v. Kjersti Egeberg, Jeanette Næs,
Odd Arvid, Kristin Tellefsen, Cecilie Dalen. Bak: Bjørn Erik Søvde, Kristian Puttekås Thomassen,
Line Solli, Kristine Jansen, Sara Børven, Kristian Bjørnø, Morten Jensen og Christian Solis.
(Foto: Nyblin)

arrangert evangeliseringstur til Spania i samarbeid med misjonærene TveterAas. Og det ble holdt regelmessige ungdomsmøter på fredagene, lederkurs,
konserter, og nyttårsarrangement.
Det ble også satset på flere utadrettede evangeliserings-tiltak i byen bl.a.
med varme boller og kakao ved nattestid i Ibsenparken. På denne tiden
engasjerte menighetene også en rekke skole-team der bl.a. Geir Myhra var med
som ”ettåring”, skoleåret 1994-95, samtidig som han deltok fast i ungdoms-arbeidet. Det ble også gjennomført et
ungdomsalpha-kurs våren 1998 der vel 30 unge deltok.
Høsten 1997 ble Lilja Salminen ansatt som barn- og
ungdoms-arbeider for ett år i tett samarbeid med Jan
David Norrman. Og i mars 1998 ble det bl.a. arrangert en
storstilt evangeliseringskampanje under navnet ”Impact
Tour” i samarbeid med Ungdom i oppdrag. Jan David
Norrman var nestleder for arrangementet som samlet en
fullsatt Stevnehall av unge mennesker der mange ga til
kjenne at de ville bli kristne. Det ble satt i gang et storstilt
opp-følgingsarbeid i etterkant. Jan David Norrman avsluttet sin fulltidstjeneste høsten `98.
Året etter var Robert Holand fra Sandefjord inne som
vikar i ungdomsarbeidet skoleåret 1999–2000, til Paul
Morgan Kornmo Follegg var ferdig med sin utdannelse
som lærer. Paul Morgan tjenestegjorde som ungdomspastor i fire år (fra 2000–04) De to første årene hadde han
også ansvaret for barnearbeidet. Under Paul-Morgans
tid ble DoC (Diciples of Christ) innført som navn
på ungdomsarbeidet. (Den senere ”DoC-klubben” er en
Jan David Norrman.
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Det er lørdagskveld i Tabernaklet med rock og pris og skikkelig lyd!

videreføring av dette arbeidet). Det ble også satt i gang egne lovsangskvelder
under navnet ”RockPris”.
Paul Morgan tok også i bruk tekniske hjelpemidler som SMS og opprettet
en egen hjemmeside på nettet der de unge kunne holde seg oppdatert på det
som var på gang. En la også vekt på å gi de unge lederansvar gjennom et eget
lederteam som jobbet tett sammen med ungdomspastoren. Dette ble en fin
arena for ledertrening.
Mange sitter igjen med gode minner fra sosiale turer til Rauland i påsken, til
Hedmarktoppen under u-festivalene og fra serveringsoppgaver under eldrefestene.
Bibelskoleelevene Charlotte Fladvad fra Stockholm og
Elin Kroken fra Øyfjell, startet opp sin tjeneste i ungdomsarbeidet høsten 2004. Elin tok hånd om ungdomssatsingene med samlinger i hjem og menighet, turer og konserter gjennom to år og avsluttet i juni 2006. Sammen
med henne arbeidet også et ungdomsråd, som var med på
å planlegge og gjennomføre ulike satsinger.
Bjørn Erik Søvde ble ansatt i en deltidsstilling i ungdomsarbeidet fra høsten 2006. Samme høst var også
musikeren Arvid Pettersen med på å dra i gang et eget
ungdomskor i menighetens ungdomsmiljø. Pettersen har
også deltatt i flere godt besøkte lovsangskvelder. Gjennom
de senere årene har også ungdomsarbeiderne lagt vekt på
å opprette husgrupper blant de unge for bibelstudier og
bønn, og bygge gode relasjoner gjennom sosiale samvær
og samtaler, bl.a. på kafé Seehuus. På ungdomsmøtene
som holdes på fredagskveldene, har også foreldrene vært
engasjert i kjøkkentjenesten.
Hver fredag i løpet av skoleåret holdes det ungdomsmøter med bønn, tale, lovsang og kafé der en gruppe
Paul Morgan Kornmo Follegg.
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Ungdommens lederråd 2008: Karsten Skaret, Bjørn Erik Søvde (ungdomsleder)
Marte Elisabeth Reidarsen. Bak: Bjørnar Tellefsen og Emilie Engebretsen.
Morten Fjeldvik og Jan Mikael Johansen er også med.

på 30–50 unge treffes. Gjennom sommeren har man satset på sosiale samlinger, kanoturer og grilling. RockPris har også blitt et innarbeidet og populært opplegg én gang i måneden med konsert, kafé og lovsangsfest. Ulike band
fra fjern og nær har deltatt sammen med omkring 100 unge. Jostein Waskaas
organiserer disse kveldene i samarbeid med en ungdoms-gjeng. Sammen med
ungdomslederen, fungerer en PG-gruppe/lederråd, som er med på å planlegge
og koordinere ungdomsarbeidet.

Unge mennesker i hvite drakter klar til å følge Mesterens befaling.
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Astrid og Ivar Aas med vårens konfirmanter.

”Konfirmant-bibelskolen”
”Ledetråd i Guds ord” var en liten undervisningsbok for ungdom som T. B.
Barratt hadde forfattet med aktuelle spørsmål og svar om den kristne tro og
bekjennelse. Denne ble gjerne benyttet til undervisning av ”lesebarna” (pinsevenn-konfirmanter) og religionsskole-elever (alternativ kristendomsundervisning) på 1950- og 60-tallet.
Senere har nye undervisningsopplegg kommet til, der de unge i større grad
blir engasjert i samtaler, aktiviteter og forberedelse av egen fremføringer. Dette
har også satt sitt preg på selve avslutningshøytideligheten i mai der de unge selv
har stått for mye av programmet. Arbeidet kalles ”Tentro” og er som en ettårig
”bibelskole” som følger et fast opplegg med mange kreative oppgaver. I tillegg
til en hovedansvarlig konfirmantleder, er det gjerne med en gruppe unge som
fungerer som assistenter og forbilder. Dette har vært et vellykket opplegg som
har bevisstgjort mange i forhold til sin Gudstro, og flere har blitt døpt i senere
år.

Skoleteam og Team action
På 80- og 90-tallet ble det tilrettelagt en rekke evangeliserings- og misjonsoppdrag i regi av PBU og Team Action. Dette fikk også stor betydning i Tabernaklet der ungdom lot seg utfordre til skolebesøk, menighetspraksis, evangelisering og misjon.
Gun Langerud (Follegg) forteller bl.a. fra 1988-89: ”I løpet av dette skoleåret
har vi fått fortelle ca 4.000 elever om Jesus. Alt fra videregående og stort sett alle
barne- og ungdomsskolene her i Skien. Å evangelisere har vi ikke lov til i skolene, men
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Skoleteam anno 1988-89 med Gun Langerud, Erik Skimmeland og Guro Åkre.

vi forteller hva vi tror på ved å synge, bruke drama og vise lysbilder. Og i slutten
av timen gir vi anledning til spørsmål og da har vi lov til å svare nesten hva vi vil.
Og ungene er spontane og åpne.”
I disse årene besto skole-teamene av følgende ”ett-åringer”:
Hanne, Gunhild Ekornrød og Gunn Inger (1986-87)
Hans Morten Grinilia, Erik Skimmeland og Mona Oterkiil (1987-88)
Gun Langerud, Guro Åkre og Erik Skimmeland (siv.arb.) (1988-89)
Heidi Ødegården og Harald Norrman (1989-90)
Jorun Auran, Ann Britt Haugom og Margit Åkre (1990-91)
Odd Arvid Stykket, Kristin Elstrøm,
og Paul Morgan Kornmo Follegg (1991-92)
David Thorbjørnsen, Marianne Rustad,
Kristin Elstrøm og Anita Holmen (1992-93)
Marianne Kløcker, Ingvild Follegg (Lisbeth Holmen fra nov.)
og Geir Myhra (1994-95)
Rut Helene Wikheim har tjenestegjort som ett-åring i Betel, Heimdal.

Spesielle ungdoms-satsinger
Ungdomsarbeiderne i Tabernaklet har i en årrekke arrangert store ungdomsmønstringer og konserter og fester i forbindelse med 17. mai. Knut Janøy var
en av initiativtagerne til dette på begynnelsen av 1970-tallet og opplegget
ble en del av det offisielle 17.-maiprogrammet. Storsatsingen nådde mange
unge som ønsket et rusfritt alternativ. I senere år har arrangementene blitt lagt
til 16. mai med konserter og kafé som samler omkring 300. Nyttårsfeiringen i
Tabernaklet pleier også å samle en god gjeng.

Seniorarbeidet

Seniorarbeidet og besøkstjenesten

Eldrerådets leder, Sigmund Steenbuch.

Seniorarbeidet har i mange år blitt drevet av menighetsøstre
og et frivillig korps av besøksvenner. Men omkring 194445 ble det satt i gang en mer organisert besøkstjeneste og
Solveig Jensen ble ansatt som syke- og menighets-søster.
Hun skulle da ha tilsyn med syke, gamle og trengende. Det
ble også organisert distriktsvise bønneringsledere som
skulle fange opp behovene i sine soner.
Disse har bl.a. vært engasjert i besøkstjenesten som menighetssøstre: Karoline Solheim, Valborg Amundsen og
Marthine Hansen fra 1914. I nyere tid: Astrid Andersen
(til 1981) Bodil Tveter (til 1981) Ella Hafnor (til 1993),
Ingrid Jansen (i 25 år), Hjørdis Andreassen (fra 1989),
Gunhild Sevaldsen (til 1991), Åse Paulsen, Kari Mikalsen
(fra 1991), Marie Pedersen (fra 1991), Grethe Rustad (fra
1991), Dagny Gravklev (fra 1993), og Rachel Gundersen.
Sigmund Steenbuch, Gerd Kløcker, Berit Skoland og
Rakel Gundersen har hatt ansvar for besøkstjenesten i
senere år, der ca 20 besøksvenner går på jevnlig besøk
til menighetens eldre, syke og ensomme. Det er også tradisjon å dele ut blomster til jul, der også forstander og eldste
er med.

Noen av fotfolket i besøkstjenesten sammen med forstander Bjørn Bjørnø i 2004.
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Dagny og Eivind Hagen trives blant seniorene.

Seniorarbeidet med alle sine trivselstiltak for de eldre, blir nå koordinert
gjennom Eldrerådet. Ole Holmen er leder i Omsorgsrådet og Sigmund Steenbuch i Eldrerådet anno 2008.

Margrete Rensel Løvgren samtaler med Arvid Johnsen om generasjonene
under et familiemøte.
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På formiddagstreff med kaffekopp, hyggelige seniorer og noen Pauli ord
med på kjøpet.

Formiddagstreff, bussturer og pionermusikk
10. mars 1983 ledet Dagmar Jacobsen det aller første formiddagstreffet i
kjellerstua. Omkring 80 seniorer hadde møtt fram til festpyntede småbord,
der programmet besto av sang, andakt og bønn. Så fulgte servering av kaffe og
snitter mens samtalen gikk livlig ved bordene. Og det var Evy Schau, Berit
Skoland, Hjørdis Klepp Ludviksen, Dagmar Øvrum og Lilly Tolnes som dro
det hele i gang i 1983.
Og i kjølvannet av formiddagstreffene har det oppstått en rekke andre
trivselstiltak: En dags busstur på høsten, en ukes sommertur med trivelig
hotell-opphold og dagsturer, og en pionermusikk der gjennomsnittsalderen
var 80 år i starten! Og disse flotte seniorsangerne har siden blitt et fast innslag ved formiddagstreffene.
I 1997 overtok Gerd Kløcker lederansvaret etter Dagmar Jacobsen. Senere
har Synnøve & Leif T. Pedersen og Sigmund Steenbuch vekslet på å ta ansvar.
Formiddagstreffet har blitt et populært månedlig tiltak som har en jevnt god
oppslutning. Mange har vært med og betjent kjøkkenet, pyntet og dekket
bordene, ordnet med lydanlegg og ledet samlingene. Åse Paulsen fungerte som
kasserer i 15 år.
Pionermusikken kom i gang i 1989 under ledelse av Dagmar Øvrum (piano)
og Isak (dirigent og fiolinist). Initiativtagere var Lilly og Karl Tolnes. Pionermusikken har stadig rekruttert nye korister, som har tatt vare på den ”skrevne
sangskatten” og musikklagstradisjonen. De har også besøkt en rekke andre
formiddagstreff og gledet beboere på ulike sykehjem med sin sang, under
ledelse av Bjørg Wikheim og med Allan Karlsen ved klaveret.
Bussturene kom i gang i 1985 etter initiativ fra Isak Øvrum og Hjørdis Klepp
Ludviksen, godt assistert av Kristoffer Bøyesen og Svein Drågen. Den første
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turen gikk til Beitostølen. Turene har vært svært populære og folk fra ulike
menigheter i Grenland har meldt seg på år etter år. Mange vakre daler og fjellstrøk har blitt besøkt gjennom disse årene, fra Rondane til Lindesnes, og Svein
Drågen har vært med på samtlige turer. Og fellesnevneren har vært: Fellesskap,
naturopplevelser, trivelige måltider og åndelig tilkobling. Det har også blitt
holdt diverse ”mimrekvelder” med høydepunkter fra siste sommertur og presentasjon av nye reisemål. Dessuten holdes det et stort ”Vårtreff” på Vegårtun
hvert år. Randi Westland er medarrangør for bussturene.
Den tradisjonelle eldrefesten holdes hver høst og har i
mange år vært årets høydepunkt for menighetens pensjonister. I tillegg til en god middag, kaffe og bløtekaker, er det selve fellesskapet, vitnesbyrdene og de kjære
sangene som gir festen det innholdet som de eldre setter
pris på.
Etter initiativ fra Hroar Westland, ble det i desember
1991 satt i gang en prøveordning med busstjeneste knyttet
til gudstjenestene på søndags formiddag. Tilbudet var
først og fremst beregnet for eldre og skrøpelige, men gjaldt
også søndagsskolebarn. En hel stab med sjåfører tok hver
sin tørn: Svein Drågen, Einar Solli, Egil Bøe, Tor Egil
Eriksen, Øystein Hågan, Widar Lindgren og Harald
Bragne. Turen gikk fra Gulset og fulgte en fast runde omkring midtbyen. Ordningen varte i fram til 1994 og hadde
en positiv effekt på møteoppslutningen. Og fortsatt er det
nok noen som savner en skyssordning.

Svein Drågen tar deg gjerne med på
busstur i norsk natur!

Sang- og musikklivet

Team 11 i aksjon, april 2008: Lene Grinilia, Torunn Norrman, Erik Næs, Tom Morten Johnsen,
Bård Elstrøm, Signe Westland, Anne Sandmo og Jan David Norrman. Pianist: Harald Norrman.

Straks menigheten i ”Totalen” var etablert, tok vennene instrumentene med
seg og dannet en strengemusikk. For i vekkelsens spor blomstret et frodig sangog musikk-miljø. I den første tiden brukte man sangboken ”Schibbolet” under
møtene. Men fra september 1914 gikk man over til å bruke pinsevennenes nye
sangbok ”Maran Ata”, der mange av Barratts sanger var tatt med. Og i 1980

Team Vestbøstad består av Hild Mari og Sigfred Vestbøstad, Janne Sande og
Bård Erik Pedersen (piano).
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Brødrene Jan David og Harald Norrman har gitt solid musikalsk støtte til mange
kor og lovsangsteam i Tabernaklet de siste 20 årene.

ble ”Evangelietoner” introdusert og tatt i bruk, der Kjell Hansen fra Skien
hadde spilt en vesentlig rolle i revisjonskomitéen. Men etter som årene har gått
og overhead og datatekniske projektorer har blitt alminnelige i menighetene,
har repertoaret blitt noe friere og mer utvidet, særlig i forhold til nyere lovsang.
Det ble opprettet et eget musikkråd i des. 1991 med Torunn Bøe Norrman
som leder. Musikkrådet har i oppdrag å fordele sangoppgavene i menigheten
og samordne sang- og musikklivet.
Et stort antall sanggrupper og solister har kommet og gått i menighetens
sang- og musikkliv, og satt sitt fargerike preg på menighetsmiljøet. I senere år
har det særlig vært lovsangsgruppene i ulike variasjoner som har kommet i
forgrunnen og solistene noe i skyggen.

Menighetsmusikken ”Musikklaget”
Helt fra menighetens barndom fantes det en beskjeden menighetsmusikk
med H. C. Amundsen i spissen. Men etter hvert som menigheten vokste, økte
også sangerskaren. Og det som preget musikken den gang var alle instrumentene: Gitarer, mandoliner, fioliner, cello, fløyter osv. Og sangen fikk
naturligvis en stor betydning i møtene. For om forkynnelsen nådde hjertene,
så kunne evangeliet nå fram på ”sangens vinger”.
Under Håkon Pedersens spirituelle ledelse hadde Musikklaget sin storhetstid på 1960-tallet. Og i juni 1961 spilte de inn en grammofonplate og ble
regnet som en av de fremste representantene for denne sjangeren i pinsevekkelsen. Musikklaget hadde også en fremragende pianist i Ellen Kjeldsen,
solister i særklasse i Gunvor Ludviksen og Dagny Aas, og kunne dessuten by på
de populære ”Gitarsøstrene”. Gruppen framsto i ulike besetninger og var et
svært populært innslag både i møtene og på grammofonplater i forstander
Kornmos tidsperiode. Disse gitarspillende og syngende damene har alle vært
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Gitarsøstrene: Thora Treldal, Laila Norrman, Irene Ødegård, Barbro Thorsen,
Lilly Tolnes, Ruth Moe og Karen Olsen.

”Gitarsøstre”: Lilly Tolnes, Karen Olsen, Ruth Moe, Ruth Kristensen, Barbro
Thorsen, Annie Thora Treldal, Laila Norrman, Irene Ødegård og Rakel Aas.
Musikklaget holdt stand gjennom skiftende tider og ble ledet og dirigert av
H.C. Amundsen, Paula Solheim Stenborg, Kaspar Hansen, Bjarne Amundsen,
Håkon Pedersen, Eugen Ludviksen, Kristoffer Bøyesen, Rolf Vestøyl, Esther
Janøy, Astrid Aas og Ingunn Marit Draugedalen. Da Musikklaget opphørte
sommeren 1993, ble høsten 1994 satt i gang et kor for ”unge voksne” under
navnet ”Det nye koret” (Senere ”Himmelhøyt”). Koret ble ledet av brødrene
Jan David og Harald Norrman, og fungerte en 3 års tid. Pionermusikken og
Evangeliekoret har på mange måter overtatt den rollen som Musikklaget en
gang hadde.

Evangeliekoret
Evangeliekoret ble etablert på midten av 1970-tallet under forstander Rolf
Håkonsen forstanderperiode. Thore Waage var musikalsk leder og dirigent
og koret fikk ganske raskt en stor oppslutning der man videreførte noe av
musikklagtradisjonen, ispedd nyere evangeliske sanger i mer tradisjonell stil.
Koret har hatt en svært stabil og trofast medlemsmasse der vitnesbyrd og bønn
følger sangen. Evangeliekoret har også vært preget av et sterkt indre samhold
og vennskap. Jan Kristensen var også korets musikalske leder en tid før AnneBerit Holte Langmyr overtok ansvaret i mars 1982. Hun har ført Evangeliekortradisjonen videre gjennom et milleniumskifte med vekselvis Allan Karlsen
og Svein Drågen ved klaveret. I over 25 år har hun stått som korets leder og
inspirator, godt assistert av et eget styre der Allan Karlsen er leder.
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Evangeliekoret anno 2008 med musikere og sangere samlet til øvelse.

Evangeliekoret har hele tiden hatt en oppslutning på mellom 40 og 50 medlemmer som synger
med engasjement og glede, og hvor det ”alminnelige prestedømmet” fungerer i praksis. De deltar stadig på søndagsmøter og annerledeskvelder,
og drar gjerne på besøk til andre menigheter.
Solister har vært Pål Ellefsen og Esther Helgesen.

Gledesspreder Anne Berit Holte Langmyr.

Mangeårig pianist, Evangeliekorformann og radioentusiast, Allan Karlsen.

Menighetens ledelse og organisasjon

I Pinsekirken Tabernaklet har pastor og eldsteråd hovedansvar for ledelsen av
menigheten. Og den daglige driften organiseres gjennom menighetskontoret
der pastor, adm. leder og menighetens sekretær er å treffe til faste tider. Men
det er menighetsmøtet som er den øverste instans for de viktige avgjørelsene.
Det gjelder valg av pastor og eldste, der det kreves 2/3 flertall. Og det gjelder
retningslinjer for ulike tjenester, økonomi, budsjett, godkjenning av regnskap
og årsmeldinger der simpelt flertall gjelder. Alle prinsipielle spørsmål skal også
legges fram for menighetsmøtet. Eldsterådet består gjerne av 5–8 menn som
har et hyrde- og læreansvar i menigheten der ”bønnens og ordets tjeneste” står
sentralt.
Dessuten er det opprettet en rekke råd som bistår ledelsen og som samarbeider gjennom et lederråd. Den nye
organisasjonsplanen omfatter økonomirådet, huskomiteen, misjonsrådet, barne- og familie-rådet, ungdomsrådet, mediarådet, sang- og musikkrådet, omsorgsrådet og
eldrerådet. Lederrådet ble opprettet for å koordinere ulike
virkegrener, budsjett og praktiske oppgaver i menigheten.
Her samles pastorer, eldste og ledere for ulike virkegrenene og hovedråd i menigheten, både kvinner og menn.
Disse har fungert som ledere for Lederrådet: Ole Holmen
(1992–96), Svein Taranrød (fra 1996), Bjørn Bjørnø (fram
til 2004) og Ole Holmen (fra 2005).
Menighetens aller første sekretær og referent het
Nils Sørensen (fra 1908). Rolf Thorsen var menighetens
sekretær og referent fra mars 1945 til des. 1985! Senere
har disse fungert som referenter til menighetsprotokollen:
Elisabeth Norrman Pettersen, Arne Hebnes Ødegård, og
Rakel Gundersen (i 10 år).
Og på menighetskontoret har disse assistert forstanderen som sekretærer: Tore Berg Hansen, Reidar
Pedersen, Arnold Bjørkholt, Signe Lill Refsdal, Hjørdis
Kontorfullmektig og menighetskasserer,
Svein Follegg.
Klepp Ludviksen (1984–91), Liv Thomassen (1991–96),
Bjørg Wikheim (1996–97), Torill L. Janøy (1997–2000),
Sigmund Steenbuch (2001–02) og Svein Follegg (fra
2002–) .
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Eldsterådet anno 2008: Jim Langvannskåsa, Paul Morgan Kornmo Follegg, Jan David Norrman,
Ole Holmen (adm. leder), Helge Terje Gilbrant (pastor), Frode Pedersen, Roald Heiberg,
Vidar Tellefsen og Jostein Janøy.

Med eldste som menighetsledere
Da menigheten ble grunnlagt i 1908, ble valg av eldste utsatt ”i håp om at nådegavene ville komme klarere fram i menigheten.” Det første eldstevalget fant
derfor først sted den 26. nov. i 1913 der John Jensen og Edwin Gasmann ble
valgt. Ifølge vedtak av 9. juni 1983, kreves det 2/3 flertall i menighetsmøte for
å bli valgt til forstander eller eldste i menigheten.
Disse har vært eldste i Tabernaklet: Edw. Gasmann
(1914–24), John Jensen (14–24), Daniel Holm (24–41),
Severin Sivertsen (24–41/43–56), Sigv. Kværner (34–45),
Kaspar Hansen (til 45), Karl Hansen (fra 48), Carl Karlsen (fra 33), Ole Smesland (fra 33), Bjarne Amundsen (fra
58), Halvor Hansen (fra 58), Martinius Kristensen (fra
48), Gustav Limi (fra 58), Johannes Tornquist (fra 58),
Christian Rossbach (fra 58), Karsten Jensen (fra 64),
Einar Mikalsen (på 60- og 70-tallet), Eugen Ludviksen
(på 60 og 70-tallet), Leif Tom Pedersen (På 60-tallet, fra
83– og 93–96), Tore Berg Hansen (82–88), Hans Lunde
(65 –82), Rolf Thorsen (fra 85), Ivar Moen (82–88), Hans
Henrik Zimmermann (84–88), Henry Jacobsen (88–93),
Tore Follegg ( 89–06), Ole Holmen (89– 96), Per Henriksen (til 95), Arvid Johnsen (90–95), Arne Hebnes Ødegård (82 –85 og 9–91og 98–99), Helge Elstrøm (82–89),
Jon Treldal (85–89), Jørn Jan-sen (96–98) Jostein Janøy
(9–00 og 03–), Erik Næs (02–06), Knut Pedersen (84–88
og 90–07), Jan David Norrman (93– og 07–), Roald
Heiberg (95–), Vidar Tellefsen (95–), Jim Langvannskåsa
Adm. leder Ole Holmen, fra 2007.
(04–), Frode Pedersen (07–), Paul Morgan Kornmo
Follegg (07–). NB! Det taes forbehold om at navn kan mangle og at årstall
ikke er komplette. I tidligere tider ble man ofte valgt inn i brødrerådet som
tjener først, og senere som eldste.
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Et arbeid basert på frivillige gaver
Fra oktober 1993 ble det innført en frivillig ordning med fast givertjeneste over
bank. Aksjonen bar navnet ”100 gir tusen”. I dette lå det en oppfordring
til flest mulig om å forplikte seg på faste månedlige bankoverføringer til
menighetskassa på ”Tusen kroner”, som ville gi en mer forutsigbar og stabil
inntekt enn bare å basere seg på kollekt i møtene. I år 2006 var målet oppnådd
da 100 av menighetens medlemmer nå var med på den ordningen. Alt i alt kom
det inn ca 2 millioner kr. i offer og frivillige gave i 2006. I tillegg kom tilbakebetaling av kirkeskatten gjennom kommunale og statlige tilskudd til trossamfunn som i 2006 utgjorde ca. 464.000 kr. Fra og med
år 2000 har det også blitt mulig å få til en fast givertjeneste
gjennom menigheten som gir skatte-fritak for gaver inntil
12.000.
Menighetskassereren har i mange år hatt den ansvarsfulle oppgaven som det har vært å holde balanse i regnskapet og sørge for en sunn styring av økonomien gjennom budsjetter. Fra 1984 kom et økonomiråd på banen
for å bistå kasserer og eldsteråd med å sørge for et gjennomarbeidet budsjett og en god styring av økonomien.
Disse har vært menighets-kasserere: Gurine Olsen (fra
1908), C.M. Seehuus, Hagbart Evensen og K. Skoland,
John Brynhildsen(fra 1920). I nyere tid: Åsmund Myhre
(1981–1987), Gullaug Haugom (fra 1988) Laila Norrman (til 1995), Helge Gundersen (1995–02), og Svein
Follegg (2002–). Otto Halvorsen har helt siden begynnelsen av 1980-tallet og fram til jubileumsåret, gjort en
betydelig innsats som økonomiansvarlig, regnskapsfører
og talsmann for menighetskassa i menighetsmøtene.
Økonomirådet består i jubileumsåret av: Helge Gundersen (leder), Svein Follegg (kasserer), Otto Halvorsen
Regnskapsfører Otto Halvorsen har
sørget for en sunn økonomisk styring
(regnskapsfører), Roald Heiberg (eldsterepr.), Randi
gjennom flere 10-år.
Westland (barn/unge/kafé) og Svein Taranrød.

Huskomitéen
Menighetens bygningsmasse har vokst med årene og omfatter i øyeblikket
Pinsekirken Tabernaklet, omsorgsboligene i Frederik Stangsgt. 12, vaktmesterboligen og ”Det hvite hus” der barnehagen holder til. Huskomitéen planlegger
og gjennomfører nødvendige vedlikehold, oppgraderinger, utbygginger og
reparasjoner.
Disse har vært ledere i huskomiteen i nyere tid: Jan Thorkildsen, Erling
Follegg, Torfinn Dahle, Helge Gundersen og Erling Dalheim. I jubileumsåret
er Willy Norrman leder.
Willy Norrman har gjennom mange år tatt betydelige løft i menigheten både
som engasjert søndagsskolemann og som administrerende leder for huskomiteen og byggekomiteen. Willy var bl.a. leder for de store byggeprosjektene
med Omsorgsboligene og moderniseringen og utbyggingen av Tabernaklet på
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slutten av 90-tallet. Planleggingen gikk over mange år og
stilte arbeidsgruppen ovenfor krevende valg. Også Helge
Gundersen har nedlagt et betydelig arbeid i forhold til
dugnadsorganisering og tilsyn med bygningsmassen. Han
har også stått for viktige råd i forhold til regnskap, økonomplanlegging, budsjettering og kostnadsberegninger.

Vaktmestertjenesten

Lederen for huskomitéen,
Willy Norrman.

Menighetens vaktmestere har vært sterkt knyttet til den
daglige virksomheten i Tabernaklet: Gunhild Andersen,
gift med Sverre ”Spreken” Andersen (på slutten av 50tallet til begynnelsen av 1960-tallet), Signe og Johannes
Olsen (til 1966) Grete og Øyvind Stamland (fra 1966 og
fra 1980–84) Olaf Flatland (1984–85), Øystein Knudsen
(1985–88), Randi og Tor Egil Eriksen (1989–92), Anne
Grete og Eyvind Elvestrand (1993–99) og Sigmund og
Anne-Lise Nilsen (2000–08).

Sigmund og Anne Lise Nilsen.
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Menighetsbladet
”Fredsbudet” og ”PT-kontakt”
Så lenge C. M. Seehuus var forstander, kunne man lese meldinger om
menighetens virksomhet i bladet ”Missionæren” som Seehuus redigerte. Men
da Seehuus avsluttet sin tjeneste i Tabernaklet, ble det aktuelt å gi ut et eget
menighetsblad. Det første nummeret kom ut i 1933 undernavnet ”Tabernaklets menighetsblad” og med forstander Thor Sørlie som redaktør. Senere ble
det kalt ”Seiersbudet”, men da det ble kjent at det fantes andre som brukte
dette navnet, ble det kalt ”Fredsbudet” ( i likhet med pinsevennenes evangeliseringsbåt, som man i flere år delte et overskudd med.)
I årene 1935 til januar 1938 gikk bladet inn på grunn av dårlig økonomi. Men
under Telemarkskonferansen i Kviteseid i 1941, ble det bestemt at Tabernaklets menighetsblad, ”Fredsbudet”, skulle utvides og bli et organ for hele pinsefolket i Telemark. Men i krigsårene 1943 til 1945 ble det igjen stans i bladproduksjonen.
Neste aktive periode varte fra mai 1945 til det opphørte omkring 1949 pga
dårlig økonomi. Fra 1947 var forkynneren og skribenten Henrik Friis medredaktør i ”Fredsbudet” for å styrke distrikts-profilen. I 10-årsperioden fra
1950 til 1960 ble det ikke utgitt noe menighetsblad for Tabernaklet før forstander Morgan Kornmo og sekretær Rolf Thorsen gikk sammen om å få
bladet i gang igjen. Thorsen overtok senere som redaktør og var med på å prege
bladet innholdsmessig gjennom mange år.
På 1980-tallet fikk bladet navnet ”PT-kontakt” som en forkortelse for Pinsemenigheten Tabernaklet. Denne forkortelsen ble også benyttet på andre områder på 80-tallet, som f.eks. PT-Media (Radioarbeidet) og PT-aktiv (Barneog juniorarbeidet).
Disse har vært aktive som redaktører i senere år: Helge Elstrøm, Jan Kristian
Viumdal, Erik Næs, Ole Holmen, og Sigmund Steenbuch. Wenche Heiberg
Ødegård og Arild Reidarsen har redaktøransvaret i jubile-umsåret. Bladet har
hatt ulike format og ulikt antall utgivelser per år, men utkommer nå med
4 nummer pr år.

Menighetstreet

Menigheten i Tabernaklet, Skien har vært et åndelig kraftsenter der mange
har møtt Gud og opplevd et kall til tjeneste for Herren. Fra et lite frø i den
spede begynnelsen, har menighetstreet vokst seg frodig og sterkt, og gitt liv til
en hel rekke knoppskytinger og friske skudd.

Illustrasjon: Lyder Janøy
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Gjennom forkynnelse, bønn og lederfostring, har mange blitt utrustet til
tjeneste gjennom menighetsmiljøet i Tabernaklet og siden vært med på et
fruktbærende arbeid både i Norge og på misjonsfeltene. Og resultatene er
imponerende! Og for riktig å synliggjøre hva det handler om, har vi laget en
illustrasjon av menighetstreet Tabernaklet som viser noe av den enorme åndelige livskraften som har sprunget fram gjennom de 100 år.
Mennesker med kall og visjoner: Misjonærer, evangelister, ”teltmakermisjonærer”, fritidsarbeidere og hverdagsmennesker med hjerte for Guds sak.
Ikke alle initiativ og brennende iver har vært like lette å forene med den etablerte virksomheten. Fra tid til annen har det vært brytninger og ”urolige tider”
som har ført til nye knoppskytinger. Men det fins også en rekke eksempler på
naturlige nyetableringer som har skjedde i full forståelse med Tabernaklet. Det
gjelder blant annet utpostvirksomheter som gjennom utvikling og vekst ble til
selv-stendige menigheter, så som bla. Betania, Brevik (Stathelle) og Filadelfia,
Ulefoss
I dette avsnittet tar vi fram noen av de mest kjente og noen mindre kjente
”knoppskytinger”, som har sitt utspring i ”modermenigheten” Tabernaklet.
Særlig gjelder det ulike menigheter som våre utsendte evangelister og
misjonærer har bygd opp gjennom sitt arbeid. Bl.a. fikk evangelisten Rein
Seehuus oppleve mektige vekkelser som la grunnlaget for menighetene Tabernaklet, Haugesund og Tabernaklet, Bergen. Også i Latin-Amerika, Afrika og
Tyskland fins det en rekke menigheter som er etablert gjennom misjonsinnsats
fra Tabernaklet, Skien.
Så Tabernaklets menighetstre spirer fortsatt og skyter ”stadig friske skudd”
til tross for sin høye alder. Og der hvor noen sår Guds ord og andre vanner,
gir Gud vekst!
Her nevnes noen av de lokale etableringene i kronologisk rekkefølge.

”Emmaus”-vandrerne
Etter et skisma i Tabernaklet under forstander Fredrik Eriksen i 1941-42, skrev
52 medlemmer seg ut av menigheten og etablerte egen virksomhet under
navnet ”Emmaus” i Wergelandslokalet. Påsken 1943 rakte forstander Hjalmar
Ski ut en broderhånd og ønsket ”Emmausvandrerne” velkommen tilbake til
Tabernaklet, men tilbudet ble avslått. Og Hjalmar Ski konkluderte litt resignert i menighetsbladet: - Så får de gå sin vei. Vi har gjort hva vi kan! Miljøet
omkring Emmaus besto i ca 3 års tid før det gikk i oppløsning, og flere av
vennene vendte etter hvert tilbake til Tabernaklet.

Maran Ata
Da Aage Samuelsen ble ekskludert fra Pinse-bevegelsen under et sentralt
brødremøte på Hedmarktoppen i juli 1957, etablerte han sin egen bevegelse
under navnet ”Maran Ata”. Moder-menigheten ble etablert i Skien med
Festiviteten som sentrum for virksomheten, og Maran-Ata-bladet som bevegelsens hovedorgan, med Aage Samuelsen som redaktør. Maran-Ata ble organisert på en lignende måte som Pinsebevegelsen, arrangerte konferanser og
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stevner, og sendte ut misjonærer. Både Sally Olsen
og Dagmar Engstrøm var knyttet til MA’s misjonsarbeide. Sangbrødrene Curt&Roland ble tidlig
markerte sangevangelister i bevegelsen. Maran
Ata spredte seg også til Sverige og Danmark.
Maran Ata-bevegelsen fikk ofte omtale i media
pga sin pågående helbredelsesvirksomhet og
Aage Samuelsen mange originale og provoserende
utspill mot det etablerte kirkeliv, barnevern og
helsevesen. Da Samuelsen også ble ekskludert av
Maran Ata i 1967, fortsatte han sin virksomhet
under navnet ”Vekkeropet Maran Ata”. Maran
Ata-bevegelsen ble etter hvert kraftig svekket og
var i praksis blitt historie omkring tusenårsskiftet.
Men frittstående MA-venner møtes fortsatt til
årlige sommerstevner i Seljord.
Sangbrødrene Curt & Roland.

Tabernaklet i Luksefjellveien
Sivilingeniør Per Henning Johansen kom fra Hauges Minde til Tabernaklet
på midten av 60-tallet. Her ble han døpt og fikk sitt åndelige gjennombrudd.
På slutten av 60-tallet tok han initiativ til egne husmøter som ble spiren til
en fri menighetsvirksomhet (omkring 1975) som lenge holdt til i ulike leide
lokaler.
I 1990 overtok de huset i Luksefjellveien som fikk navnet ”Rising Tabernakel.” Her samles omkring 50-60 faste venner fra distriktet og om sommeren
holdes det egne stevner som samler omkring 200 mennesker. I forkynnelsen
legges det vekt på åpenbaringen av de bibelske sannheter som har kommet
fram i lyset til ulike tider: Rettferdiggjørelsen ved Luther, helliggjørelsen ved
Wesley og Åndens dåp og nådegaver ved Pinsevekkelsen. I denne sammenheng
ser de den amerikanske predikanten William Branhams forkynnelse, profetier
og undervisning som en forberedelse for Jesu komme og en oppfyllelse av
Bibelens profetiske utsagn i Mal. 4:5-6 og Åp 10:7. William Branham, som
døde 24. des. 1965, ble særlig kjent i Norge gjennom sitt besøk i Filadelfia,
Oslo i 1952, der tegn og under og helbredelse av syke sto i fokus.

Grenland Kristne Senter
Svein og Kåre Johnsen, og deres halvbror, Ragnar Sørensen, ble frelst under
forstander Thorsells tid i Tabernaklet og alle tre viste tidlig en stor iver etter å
forkynne evangeliet. Høsten 1986 startet Ragnar Sørensen egen menighetsvirksomhet i Skien under navnet Grenland Kristne Senter (GKS). De leide
lokaler i Kverndalen og senere på Kjørbekk, før de overtok Baptistkirken i
Hesselberggaten i 1996.
Menigheten la tidlig vekt på en utadvendt profil med nærradio og var de
aller første med lokal-TV (Senere TV-Grenland og TV-Telemark). De fikk bl.a.
kontakt med en del mennesker med rusproblemer og drev gjennom flere år et
eget rehabeliteringssenter.
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Bjørn Tore Friberg (nr 3) sammen med Arne Øystein Rambekk, Runar Wold, Anne Lene Ziegeler Olsen
og Jostein Janøy i et planleggingsmøte for etablering av en kristen friskole.

Fra 1993 til 97 var Bjørn Tore Friberg 2. pastor i menigheten. Fra 1997
overtok han hovedansvaret etter Ragnar Sørensen. Menigheten samarbeidet i
flere år med Filadelfia, Rjukan og overtok menighetslokalet (for 1 kr.) og hele
virksomheten der i 2003. Menigheten har også et bruktmarked på Lie.

Troens Liv Bibelsenter
Da Arvid Fosse helt uventet avsluttet sin forstander-tjeneste i Tabernaklet
høsten 1987, skapte det undring og sorg hos mange av dem som hadde håpet
at den fornyelsesbølgen som Tabernaklet hadde opplevd, ville slå ut i full
blomst. En rekke nye menigheter ble etablert omkring
i landet etter modell av Åge Åleskjærs ”Oslo Kristne
Senter”, som igjen hadde sine røtter fra tros-bevegelsen i
USA og Kenneth Hagins forkynnelse. Dette hadde skapt
forventninger hos noen som ønsket at Arvid Fosse skulle
starte en ny ”trosmenighet”. Og etter en tid i ”tenkeboksen” valgte han i mai 1990 å etablere menigheten ”Troens
Liv Bibelsenter” (TLB) på Kjørbekk som besto av omkring 46 medlemmer i starten. I årene 1990–95 ble ca. 50
medlemmer overført fra Tabernaklet til TLB og utgjorde
selve grunnstammen i den nye menigheten, inklusiv to av
Tabernaklets tidligere eldste.
Naturligvis var etableringen av TLB en sår affære for
vennene i Tabernaklet, men det var aldri noen åpen strid
om saken. I et menighetsmøte høsten ´98 ble det enstemmig gitt uttrykk for at man ønsket å normalisere forholdet
og anerkjenne TLB som ”en livskraftig menighet” og
behandle TLB på linje med andre frikirkelige menigheter. Man anså det heller ikke lenger problematisk å ha
”en utveksling av forkynnere”.
Arvid Fosse.
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Svein Johnsen i TV-drøftinger med Jan Hanvold og Emanuel Minos.

Menigheten Troens Liv Bibelsenter overtok etter noen år det gamle sykehjemmet på Lyngbakken, som har blitt modernisert og inneholder nå både
menighetslokale og barnehage. Troens Liv, med sin nåværende pastor Runar
Wold, har i senere tid inngått i et samarbeid med Evangeliehuset, GKS-kirken
og Tabernaklet om å etablere egen grunnskole.

Dolva Pinsemenighet
Cowboytvillingene Svein og Kåre Johnsen hadde sin oppvekst og bakgrunn på
Stavdal i Melum. Begge ble frelst i Tabernaklet i en vekkelsestid på 1980tallet. Svein begynte straks å vitne og synge i møtene sammen med Kåre, samtidig som han hentet inn ”gamle venner” som han ledet til Herren.
De etablerte seg etter hvert som sangevangelister under navnet ”Cowboytvillingene” og reiste omkring i landet. De utga også flere innspillinger med
egne countryinspi-rerte sanger. Og i 1989 ble de med på lokal-TV i Oslo sammen med TV-pioneren Hans Bratterud. Sendingene slo godt an og fikk mange
faste seere, der de også fikk lede mennesker til Herren.
I 1994 overtok Svein, Dolva Misjonshus og startet egen virksomhet som fikk
en blomstringstid på 1990-tallet. Senere ble det etablert som egen forsamling
under navnet ”Dolva Pinsemenighet”. Her har de gjennom årene bedt med
over 200 mennesker til frelse. Møtene har hatt en variabel oppslutning, og
mange av de nye har sluttet seg til andre menigheter.
Svein Johnsen har også vært svært aktiv i hjembygda Melum, med sin
hestegård og eget TV-studio (Studio Ranch). Da Visjon Norge startet i 2003,
ble Svein med fra starten, og har siden hatt faste program på denne kanalen.
Ved siden av en mangeårig tilknytning til Grenland Kristne Senter og Dolva
Pinsemenighet, har Svein også deltatt i en rekke møter i sin hjemmemenighet,
Tabernaklet, bl.a. på ”Annerledeskvelder”.

Kristi Menighet
Hans Henrik Zimmermann har siden 60-tallet vært aktiv i Tabernaklet både
som forkynner, bibellærer og eldste (1984-88) Han har også vært redaktør for
bladet ”Fyr-tårnet”. På slutten av 90-tallet etablerte han en egen husgruppe
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som i forlengelsen ble til ”Kristi Menighet i Skien” i
2003.
Dette er en selvstendig charismatisk menighet i
Grenland som ledes av tre eldste der Zimmermann er
koordinator. Det holdes ukentlige møter i leide lokaler
eller i hjemmene. Menigheten samler omkring 15 faste
menighets-tilhørige, der man legger vekt på ”det alminnelige prestedømmet” og en fri struktur uten medlemsprotokoll.
Det er ingen lønnet stilling i menigheten og alt
overskudd av innsamlede midler, går til misjonen. Turid
Zimmermann er leder for ”Støttegruppen for Kenya
og Sudan” som har tre gjenbruksbutikker i Grenland.
Pengene går til helse- og vann-prosjekt og hjelp til fattige kvinner og barn.

Hans Henrik Zimmermann.

Litt medlemsstatistikk
”Tallenes tale” i medlemsstatistikken forteller noe om vekkelsestider, veksttider og brytningstider. Etter krisetider kommer gjerne oppbyggingstider med stigende vekstkurve.
Men statistikk kan som kjent også ”lyve”. Når tallene går ned, er det ikke sikkert at
det viser tilbakegang. Kanskje det bare handler om en naturlig overflytting til nyetablering av menigheter der folk naturlig hører hjemme, på Ulefoss eller i en av bygdene i
Telemark. Ved årsskiftet 1941–42 ble om lag 30 venner overflyttet til Høydalsmo som da
etablerte egen menighet.
Når man ved årsmøtene summerte opp antall medlemmer, dreide det seg i mange år
om de som var døpt som troende og lagt til menigheten. Dvs. menighetens voksne
medlemmer. Etter hvert som de kommunale tilskuddsordningene kom inn i bildet, ble
også barn av medlemmer ført som menighetstilhørige (Se tall i parantes).
Det hendte også at man foretok en opprydning i menighetsprotokollen, slik det bl.a.
ble gjort under både forstander Hjalmar Ski og Martin Gran, der man ba folk om å
bekrefte sitt medlemskap. Noen hadde flyttet, noen var ikke lenger aktive kristne og
kanskje noen hadde endret syn slik at det ikke lenger var naturlig å regne seg som
”pinsevenner”.
Årsaken til at de menighetstilhørige teller med når det gjelder ”kirkeskatten” og
de kommunale tilskuddsordningene, skyldes det ”forretningsmessige” ansvaret som
menigheten har for disse når det gjelder utstedelser av fødselsattester, vielser og begravelser m.m.

Illustrasjon: Lyder Janøy

En «typisk pinsevenn»!?
”Jeg har alltid innbilt meg at en pinsevenn er en kvinne
med stramt, glatt hår i en knute på toppen og med lang,
svart kjole og et trist, lidende uttrykk i ansiktet”, skriver
Max Manus i sin bok om pinsevennen Sally Olsen.
Ja, assosiasjonene går nok i mange ulike retninger
når folk som vokser opp i dag hører ordet ”Pinsevenn”:
- Er det en som samler på pins? Eller forveksler man kanskje ”pinsevenn” med ”pinnsvin”?
Du kan neppe se på noen at de er ”pinsevenner” i dag.
De ser ut som folk flest, og føler seg som kristne flest.
Men de bør helst ha noe på innsiden som er preget av en
levende tro på Jesus. Pinsevenner legger stor vekt på å ha
JESUS i fokus i all sin virksomhet. Og den viktigste
drivkraften vi har er Jesu kjærlighet. For det er Jesu kjærlighet som gjør oss til seiervinnere, sier Paulus: ”Men i alt
dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss.”
En ekte pinsevenn er dessuten åpen for Den Hellige
Ånd i sitt liv. For gjennom Den Hellige Ånd gis vi en indre
kjærlighetens brann og glød som gjør at vi brenner etter å
gi evangeliets glade budskap videre til andre mennesker.
Dessuten vil Den Hellige Ånd utruste oss for det gode
livet gjennom Åndens frukter, nådegaver, veiledning og
visdom.
Jo, ”Halleluja” som betyr ”Pris Herren!” er også en del
av pinsevenn-identiteten. Levende sang og musikk og glad
lovsang har preget pinsevennens møter til enhver tid. Og
gjerne noen spontane Halleluja-rop i et møte fordi vi
kjenner gleden over å være Guds barn.

Forsamlingen lever med i åndsatmosfæren i møtet.

Hvorfor Tabernaklet?
1. Her kan du være deg selv!
2. Her er det passe takhøyde for alle!
3. Her finner du noen å snakke med!
4. Her får barna og de unge være med!
5. Her finner du inkluderende småfellesskap! 6. Her kan du være med i lovsang og tilbedelse!
* Vi vil at alle som kommer til Pinsekirken, Tabernaklet skal bli sett, oppleve seg møtt
og bli ønsket velkommen på en personlig måte.
* Vi vil at alle skal oppleve respekt for sin egenart, sine muligheter og behov.
* Vi vil at alt som skjer i menigheten skal skje i en atmosfære av bønn og avhengighet av Gud.
* Vi vil gjøre hver gudstjeneste til en fest der hele menigheten feirer Guds nærvær i hengiven
tilbedelse og et mangfold av kunstneriske uttrykk.
* Vi vil at menigheten i holdning og handling skal bevare Åndens enhet, så vi kan leve i fred
med hverandre.
* Vi vil at variasjon og kreativitet skal skape et mangfold av uttrykksformer.
* Vi tror på Bibelen som Guds ufeilbarlige ord og høyeste autoritet for liv og lære.
* Vi vil hjelpe hver enkelt til å oppdage sine nådegaver og finne den tjenesten de er utrustet til
og kan trives i.
* Vi vil ikke at noen skal stå alene. Derfor vil vi bygge det nære fellesskapet i mindre grupper
og bygge det store fellesskapet i gudstjenesten.
* Menighetens viktigste oppgave er å bety noe for dem som står utenfor fellesskapet med Gud.
* Vi tror at evangeliet formidles best gjennom nære relasjoner.
* Vi tjener våre medmennesker når vi møter deres behov, lindrer deres smerte og helbreder deres
sår i Jesu navn.
* Vi vil lære å leve med Jesus etter Bibelens Ord i kraft av Den Hellige Ånd.
* Vi tror og lærer at Jesus Kristus står på de svakes side. En menighet som elsker Gud og tjener
sine medmennesker, bøyer seg ned og hjelper de som behøver det mest.
* Vi tror at menighetene er kalt til å være en enhet av forsonet mangfold som inkluderer alle
troende på tvers av alder og kjønn, evner og muligheter, sosial og sivil status, kulturell bakgrunn
og etnisk opprinnelse.

Et sted der du får være deg selv!
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Åndens dåp, tungetale og troendes dåp
Åndsdåpen har vært sentral i Pinsebevegelsen fordi den fører til et rikere kristenliv. Og med Åndsdåpen følger tungetalen, de åndelige nådegaver og Åndens
frukter. Å bli fylt av Den Hellige Ånd og ild (åndsdøpt) vil også føre til en
større glede og frimodighet i kristenlivet. Du vil få en sterkere trang til bibellesning, bønn og kristent fellesskap. - Men hva er egentlig tungetale? - Tungetalen er en Gudinspirert menneskelig ytring på et språk som er ukjent for taleren.
Det kan være et ”bønnespråk” som er oppbyggelig for tungetaleren selv, eller
det kan være et budskap til en forsamling der en er avhengig av at en annen
kommer med en tydning som er gitt ved den samme Ånd. Da er det snakk om
en nådegave som er til oppbyggelse for menigheten. Tungetale kan være et
identifiserbart jordisk språk, men det kan også være et ”himmelsk” språk.
Tungetale er omtalt i Det Nye Testamentet på en rekke steder (Mark 16:17,
Apg 2:10 og 19, 1 Kor 12-14 m.fl.) Og apostelen Paulus skriver at han taler
mer i ”tunger” enn alle de andre til sammen.
Pinsevennene praktiserer ikke ”voksendåp”, men ”troendes dåp” med
full neddykking i et dåpsbasseng der forretteren sier ordene: ”På din egen
bekjennelse og på Jesu Kristi befaling døper jeg deg til Kristus i Faderens og Sønnens
og Den Hellige Ånds navn.” Og når den døpte stiger opp av vannet, sies ordene:
”Oppreist for å leve det nye livet med Kristus!” For Jesus sier: ”Den som tror og blir
døpt, skal bli frelst!”
”I dåpen bekjenner vi hvem vi hører til og hva vi tror på.”

Det er stordåp i Tabernaklet i jubileumsåret 2008!

185

Pastoren
ser fremover!

Forstanderparet: Gerd Anne og Helge Terje
Gilbrant i jubileumsåret 2008.

For noen uker siden stod jeg på andre siden av gata, rett ovenfor hovedinngangen til
Tabernaklet. Til høyre for meg kunne jeg se “det hvite hus”, til venstre den enorme
omsorgsboligen og foran meg lyste korset mot meg, rett over inngangen til selve Tabernaklet. Bygningene er et fantastisk arbeidsredskap og står som et monument over uselvisk og helhjertet arbeidsinnsats. Men, likevel, selve menigheten Tabernaklet er ikke
bygd av jern og sement. Den er bygd av levende steiner som føyes sammen til et åndelig
byggverk (1. Pet. 2, 5). Menigheten har et annet fundament enn det som vi mennesker
kan legge. Selve fundamentet er Jesus selv. På den grunnvoll får vi bygge videre. Et arbeid som vi er kalt til å utføre inntil Gud selv bestemmer at tid skal byttes med evighet,
mangelfullhet med fullkommenhet og kamp med evig hvile.
Menigheten Tabernaklet er nå 100 år gammel, og har gjennomlevd sværtforskjellige
perioder. I 100 år har menigheten vår forsøkt å formidle evangeliet, både i vår egen by,
vårt eget fylke og i mange andre land. Gud bygger fremdeles sin menighet, og vi får
bygge med ham. For at dette arbeidet skal lykkes, vil det være nødvendig for oss å kommunisere hva evangeliet faktisk er. For 100 år siden var det en større alminnelig kunnskap om hva troen på Jesus virkelig
representerte. I dag er det annerledes. Tabernaklet skal i tiden som ligger foran ha et
hovedmål, og det er å forkynne Jesus slik at de som hører kan forstå! Det gjøres ikke med
ord alene, men bare når vi som en menighet også reflekterer de verdiene som bærer
evangeliet ut til nye mennesker.
Ved dette jubileet vil vi ikke bare betrakte fortiden, men også med forventning se
fremover. Dette uttrykker en lengsel etter en tid da evangeliet i enda større grad ikke
bare vil bli hørt, men også forstått! At den vanlig kvinne og mann i Skien skal vite at
Jesus ikke kom for å presse verken leveregler eller læresetninger nedover hodene våre,
men han kom for å gi oss evig liv, frihet, glede, trygghet og fred. Evangeliet er ikke å
tilpasse seg en kristelig livsstil, men evangeliet er ”Guds kraft til frelse for hver den som
tror”. Det er virkelig et godt budskap, gledens budskap.
Evangeliet har ikke forandret seg. Det var det glade budskap som Jesus proklamerte
da han gikk her på jord. Det var det budskapet C. M. Seehuus fullt ut identifiserte seg
med mandag 18. mai 1908 i lokalet “Totalen” da menigheten ble grunnlagt. Evangeliet,
det glade budskap, er fortellingen som menigheten Tabernaklet siden den gang har
forsøkt å løfte frem, og som fremdeles er vår eksistensberettigelse.
Helge Terje Gilbrant
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Kjærlighetsbånd
Det kalles så vakkert KJÆRLIGHETSBÅND
et bånd som binder oss sammen.
Båndet er – når vi tenker oss om –
et vern – som et gjerde rundt eiendom.
Dessverre – det hender – det går slik til
at ”gjerdet” blir liggende nede.
Da står det alltid mye på spill
Og TYVEN er straks til stede.
Hans lyst er å myrde - og stjele fra dem
som eier trygghet og glede.
Slik som LYSETS ENGEL går han frem.
Se, ingen ting vil han frede.
For tyven er listig – vi vet vel det
og tiden han ikke vil sløse.
Båndet kan brukes å binde oss med Med knuter vi ikke kan løse.
Da trenger vi JESUS – som er ”vår mann”
Han alle slags knuter kjenner.
Ber vi om hjelp så løser han –
Ja, setter fri sine venner!
Roald Heiberg.

På nytt Han skjermer - og hegner om igjen vi merker fredens ånd.
Så får vi være HANS eiendom knyttet sammen med KJÆRLIGHETSBÅND!
Roald Heiberg

Herrens navn være lovet!
”Du Herre som kjenner vår vei i livet,
Som teller våre dager og år.
Hos deg er svaret på ”hvorfor” givet.
Du, allmakts Gud, du leder og rår.
Når veien er dunkel og dagen er grå
Så ser du vår kamp og strid for å stå.
Når dagen blir mørk, ingen lysning å se.
Herre, du tar vår hånd, la vårt hjerte få fred.
La oss kjenne du bor ved troen der inne
Og gi oss den hvile som bare du kan.
La oss gjennom all forankring finne,
Du kjenner den som med ditt navn er kalt.
Ja, Herre, du kjenner vårt hjertes indre,
Du er den som leder og råder over alt.
Gi oss styrke så vi med fortrøstning kan si:
Herren tar, Herren gir,
Herrens navn være lovet.”
Else Steenbuch.

Else Steenbuch
Skien den 25/10 1989
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”Og Gud satte i menigheten”
Ordene i 1 Kor 12:28 forteller oss noe om de forskjellige åndelige tjenester som
Gud har plassert i menigheten for å holde den rette balansen på menighetsskuta
og hindre grunnstøting. Det er med stor takknemlighet en ser hva Gud har fått
utrettet i vår menighet. Jeg minnes med glede mennesker som var plassert av
Gud i fellesskapet og tjente Gud med det de hadde fått. Forstandere og eldste.
Ja, men jeg tenker ikke minst på dem som fikk
tjene menigheten en stor del av levetiden ut.
Åndelige fedre og mødre vi minnes med dyp
respekt og takknemlighet. Mennesker som har
stått med i medgang og har vært villige til å
bære, lide og kjempe for at Guds rike skulle ha
fremgang. Misjon og misjonærer har også hatt
en sentral plass i menigheten og vært et viktig
arbeid som har gitt store resultater.
Hvordan vil fremtiden bli for menig-heten?
Han som ”satte i menigheten” vil fremdeles
plassere mennesker til de forskjellige tjenester.
Må han finne frivillige, innsatsvillige, offervillige
personer som kan utføre sin tjenestegjerning for
Herren. Da kan vi se framtiden trygt i møte.
Kanskje vil Gud legge til rette for nye oppgaver
og andre satsingsområder? Det er sædejord nok
og oppgavene er mange. Det som trengs nå
er brennende kristne fylt av kjærlighet til Gud
og mennesker. Måtte Gud få hellige oss helt
igjennom til ånd, sjel og legeme så vi kan være
et annerledes Guds folk. Og når alle som Gud
Arvid og Aida Johnsen. C. M. Seehuus
var Aidas bestefar.
har satt i menigheten gjør det de er satt til, blir
det fullkommen harmoni i menighetslegemet.”
Arvid Johnsen
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Min barndoms
og ungdoms Tabernakel
Mitt aller første møte med Tabernaklet var en søndagsskoleoase av varme, smilende og omsorgsfulle Jesusmennesker som hadde tid for oss som var små! En glad
og fredfull atmosfære av trygg kristentro, som ga deg lyst
til å komme tilbake. Igjen og igjen, søndag etter søndag.
Det var onkel Carsten og onkel Hans som utstrålte
Jesusbegeistring og tok deg med på reise inn i Bibelens og
Åndens verden, og lot deg forstå at det å være en kristen,
var det beste av alt!
Glad og fengende sang fra Barnemusikken og Halvor
Hansen med gitar, med Rolf Thorsen somsøndagsskolegeneral og regissør. Og hvilke søndagsskolearbeidere!!
- som ga deg Jesus åpenbart i flanell sammen med kjærlige ord og omsorg som satte dype spor.
Jostein Janøy.
Opplevelser for livet! Søndagsskoleturene til Slettevannet, juletrefestene, demonstrasjonstog gjennom byen og turene i den digre
Dodgen til onkel Hans. Jo da, det kan hende jeg overdriver, men at det er årsaken til at jeg siden satset 20 år av mitt voksne liv i Norsk Søndagsskoleunion,
er helt sikkert! Og ble en barnebladredaktør… som C. M. Seehuus!
Ungdomsår: Den bevisstgjorte fasen: Omvendelsen, dåpen i vann og ånd,
den åndelige sangen og vitnesbyrdene. Engasjementet, gitarspill og evangelisering med traktater, friluftsmøter på byen og turene oppover til bygde-Tele-
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mark i bilen til Hroar Westland. Glød og glede og hjerter i
brann og en faretruende smittsom kristentro.
Og pinsehjem som åpnet seg for oss unge, så vi kunne
dele fellesskapet etter møtene, prate og synge sammen og
ha det litt gøy. Men kino, dans, teater og pop hørte til i en
annen verden. Iført pene langbukser, hvit skjorte med slips
og dressjakke i ren mormonerstil, benket vi oss på møter.
Suget inn atmosfæren og den åndelige mystikken. Dro på
bønnemøter og søkte Guds vilje med våre liv, kallsbevisste
som vi var.Vi så opp til de eldre, lyttet til deres erfaringer og
veiledninger, men deres hverdagsliv og problemer visste vi
lite om. På møtene skulle vi møte Gud og ikke hverandre.
Sterke åndsmettede møter som var skjellsettende og ga
ballast for livet. Og skulle møtene iblant bli lunkne og lite
utfordrende, så hadde vi jo ”Sirkus Åge” i Festiviteten. Der
var det fart med plankegitarer og tamburiner, sprudlende
humor og provoserende forkynnelse. Men stuerent var det
jo ikke for en anstendig pinsevenn - for i Maran Ata dyrket
man jo ”galskapen”! Det var tross alt mer orden og skikk
på det vi drev med i Tabernaklet, tross alt.
Søndagsskolelærer Hans Lunde.
Så runder vi 100 og jeg har vært her i 50! Forandringene
er store både i samfunn og i menighetsarbeid. Møtene er
preget av mer stillferdig dannelse nå. Originalene er borte og barna våre har
fått et mye større utfoldelsesrom både i og utenfor menigheten.
Kanskje har det gått for langt? Nære relasjoner og varme fellesskap står nå
i fokus og det er bra. Og vi tenker at vekkelse er et resultat av bønn. Ja, men
omsorg og troens forkynnelse kan også utløse vekkelse! Behovene er de samme
som før og alle trenger Jesus.
Denne boken har jeg laget i takknemlighet over alle de flotte og varme
menneskene jeg har vokst opp sammen med i Tabernaklet, og som har løftet
meg med sine forbønner og kjærlige omsorg. Halleluja!
Jostein Janøy

Barnevelsignelse er glade høytidsstunder i Pinsekirken Tabernaklet. (April 2008)

Det er gudstjeneste i Tabernaklet med Jesus i sentrum.
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Rolf Thorsen
in memorandum
Rolf Thorsen var menighetens trofaste
sekretær gjennom flere tiår. En oppgave
han skjøttet med den aller største
pålitelighet, slik han også gjorde det
som rettsreferent i sitt arbeid i Agder
Lagmannsrett.
Da han avsluttet som referent for menighetsmøtene den 3/12 1985,
skriver han som sin siste hilsen i protokollen: ”Da dette var mitt siste
referat som menighetens sekretær, en stilling som jeg ble valgt til den 8/3
1945, vil jeg benytte anledningen til å takke for meg og for den tillit som
er blitt mig til del i de mer enn 40 år som nå er gått.
Rolf Thorsen.”
Menigheten har også Rolf Thorsen å takke for i alt tre historiske
skrift, som på en ypperlig måte beskriver menighetens nære historie
fra begynnelsen og fram til 1983. I tillegg var Thorsen en meget
dyktig søndagsskolebestyrer på 60-tallet, redaktør for menighetsbladet
”Fredsbudet” gjennom 15 år og en eldstebror som nøt stor respekt.
Trofast, fredsommelig og alltid korrekt, var han en av de store støttene
i menigheten gjennom et langt liv. Rolf Thorsen døde sommeren 2003,
nær 83 år gammel.

Litteraturliste:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

”Minner fra vekkelsen i Skiensfjorden” Carl Falck (Oslo 1945) Hft.
”Erindringer” Ida B. Seehuus (C. M. Seehuus Forlag, Skien 1935) Innb.
”Menigheten i Tabernaklet, Skien. 1908 – 1958 ” Red. Rolf Thorsen (Innb. Naper, Kragerø)
”Menigheten i Tabernaklet, Skien.” Bilder fra virksomheten i tiden 1908 – 1968”
Red. Rolf Thorsen (Hft. Tangen-Trykk)
”Menigheten i Tabernaklet Skien, 1908 – 1983” (Hft. Tangen-Trykk)
”Det brenner i bygda” av Henrik Friis (Fil.forl.) Innb.
”Adgang kun for troende” av A.C. Gabrielsen (Fil.forl.1957) Innb.
”Fram til Urkristendommen. Pinsevekkelsen gjennom 50 år” Martin Ski
(Fil.forl.1956-59) innb.
”Her skilles våre veier” Aage Samuelsen.
”I Herrens tjeneste. Evangelistene Storm-Monsens liv og virke” av Sigrid Faye-Sandø
”I Afrikas indre. Opplevelser og inntrykk fra en ekspedisjonsreise.”
Gunnerius Tollefsen (1925) Eget Forlag
”I fengslet og arbeidsanstalt, på gate og torv” Monsen-Storm (1969) Hft.
”Fange 114 - Netel Åshammer” Ringtun Forlag
”Pinse for alle – Norsk pinsevekkelse gjennom 100 år” (2007) Innb. Hermon

