Pinsekirken Tabernaklet Skien
Cort Adelersgate 5, Skien
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Årsrapport
for 2019

Tabernaklets visjon er:
å være en menighet
med åpne dører • Til Guds nærhet
gjennom bibel, bønn
og lovprisning
• Til fellesskapet
gjennom omsorg,
tjeneste og
disippelskap

• Til vår verden
gjennom evangeliet i
kraft, ord og gjerning
«Se, jeg har satt foran deg
en åpnet dør»

Åpenb. 3:8

Menighetsråd

Pastor: Helge Ter je Gilbr ant
Medlemmer:
Jim Langvannskåsa
Vidar Tellefsen
Hanne Taranrød
Anne Stine Reidarsen
Harald Vindenes
Øyfrid Sofienlund
Barnepastor:
Hannah W. Lien (møter fast)
Ungdomspastor:
Bjørn-Richard Pedersen (møter fast)

Menighetens ansatte
Pastor: Helge Ter je Gilbr ant
Barnepastor: Car ina Arca (til 1.aug.)
Hannah Waskaas Lien (fra 1.aug)
Ungdomspastor:
Bjørn-Richard Pedersen
Adm.leder: Vidar Tellefsen
Kasserer: Svein Follegg (ulønnet)
Renhold:
Regine Siniremera (omsorgsboligen)
Barnehagen:
Styrer:
Hanne Taranrød (90 %)
Ped. leder,
Janne O. Follegg (100 %)
Barnehagelærer:
Gun L. Follegg (70%)
Fagarbeider:
Elin M. P. Gulliksen (50 %)
Rozenizia N de Stenbakk (100 %)
Assistent t.o.m 31.10.19:
Trude Heiberg (30%)
Assistent f.o.m 4.11.19:
Adrian A. Arnoldsen(30 %)
Renholder/Vikar:
Mona Myrvang
Vaktmester:
Vidar Tellefsen
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Menighetsoversikt
for 2019
Menighetsråd- og menighetsmøter
Det har vært 1 menighetsmøte.
7 saker er blitt behandlet.
Menighetsrådet har hatt 17 møter,
og behandlet 79 saker.
Menighetsmedlemmer
Menigheten hadde
576 medlemmer pr. 1/1 - 2019

Døpte ................................. 2

Nye medlemmer ................ 6

Utmeldt / overflyttet ........... 3

Døde ................................ 11

Ingen vigsler
Tabernaklet har
568 medlemmer pr. 31/12 - 2019
Menighetstilhørige.
Pr. 1/1 - 2019 hadde menigheten
276 menighetstilhørige.

Nye tilhørige ...................… 2

Utmeldte / overflyttet ……..5

Pr. 31/12 - 2019 har Tabernaklet
273 menighetstilhørige.
Til sammen 841
medlemmer og menighetstilhørige.
Fødsler
Menighetskontoret får ikke
fødselsmeldinger lenger. Foreldrene
må derfor sende melding til oss. Husk
personnummer!

Døde i 2019
Anne Austad
Arvid Johnsen
Ragnhild Johansen
Sonja Aagesen
Astrid Bråthen
Øyvind Lemika Karlsen
Asbjørn Waldemar Johansen
Else Andreassen
Jan Fredrik Pedersen
Ivar Andreassen
Jan Aslaksen Molde
Vi lyser fred over deres gode minne!
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Forstanderens
årsrapport 2019
––––––––––––––––

Forstanderens
årsrapport 2019
En åpen dør,
åpnet av Gud!
For av nåde er dere
frelst, ved tro. Det er
ikke deres eget verk,
men Guds gave. 9 Det
hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte
av seg selv. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus
Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har
lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. *
Efeserne 2:8-9
8

Kjære menighet, når dette skrives sitter jeg på kontoret og dagdrømmer. Tanken tar tak i meg, og jeg
blir på en måte dratt med, jeg fylles av glede og
forventning. Kan det være noe i drømmene? Tenk
om bibelordet i Efeserbrevet skal forstås omtrent
akkurat slik som Paulus skrev det!
Jesus kom for å gi oss evig liv, og i det er frelse for
tid og evighet. Det er Gud verk, så der har ingen av
oss noe å rose oss av. Så frelsen tenger vi ikke å
bekymre oss for, den har Gud tatt seg av og gitt oss
som gave. Men hva med tjeneste og oppgaver?
Kjære medtjenere, vi er ikke bare skapt for å bli
frelst og komme til himmelen, vi er Guds verk,
skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger! Ingen av
oss trenger å være i tvil om hva menighetens oppgave er og heller ikke hva vår livsoppgave er. Det
er å gjøre gode gjerninger. Naturligvis trenger vi å
be om Guds ledelse over våre liv, det gjør vi i
erkjennelse av at vi ikke ser det hele bilde og kan
så lett misforstå, men en ting vet vi, og det er at
Guds vilje alltid er det gode!
Så til det som særlig fyller meg med glede og forventning. Vi får lov å leve livet som en av hans
etterfølgere og oppleve at vi hele tiden blir gitt
muligheter til å gjøre noe godt. Det er jo fantastisk!
Vi trenger ikke bekymre oss for at vi ikke lenger
har noe å gjøre for Herren. Muligheten til å gjøre
det gode tar aldri slutt! Og jeg tror Gud har noe
stort i vente for oss. Ikke at vi skal bli “store”, ikke
at vi skal bli beundret og sett opp til, men at vi kan
gjøre noe som virkelig betyr noe for en eller flere.
Jeg er helt overbevist om at du og jeg i dag har

Årsrapport
for 2019
mulighet til å gjøre noe for våre medmennesker!
Vi trenger ikke gjøre noe for Gud, han trenger
ikke vår hjelp, men han vil la oss få gå inn i oppgaver der vi kan tjene hverandre og gjøre nettopp det til vår gudstjeneste.
Årsrapporten gir en grundig presentasjon av menighetens arbeid. Vi ser at vi ikke har døpt
mange og heller ikke ønsket så mange nye velkommen. Vi skulle ønske det var annerledes. Vi
ser også at gjennomsnittsalderen er høyere enn
hva vi ønsker. Likevel så ser vi at antall møtebesøkende har økt fra 2018 til 2019, vi vet også at
vi når mange barn og unge gjennom forskjellige
aktiviteter. Vi ser at vi også har mange trofaste
givere som gjør at menigheten har betydelige
ressurser, både ved tanke på arbeid her i Skien,
men også langt utenfor vårt lands grenser. Vi er
en optimistisk stab som tror at vi får lov å være
med å bygge en menighet også for fremtiden.
Det er en ære å få takke alle i inn- og utland, alle
ansatte i barnehagen og på Grenland Kristne
Skole. Jeg vil også spesielt nevne Carina,
Hannah, Vidar og Bjørn-Richard, takk for godt
vennskap og godt samarbeid!
Kjære menighet, tusen takk for all godhet og
kjærlighet som dere så generøst gir til meg og
Gerd-Anne. Det er med stor glede og takknemlighet jeg får tjene i menigheten vår!
Helge Terje Gilbrant
pastor

Fellesarbeidet i Telemark (PFT)

Av viktige oppgaver som PFT har ansvar for
kan nevnes: leirer, Telemarkstevnet, LEDRegionalt og fellesskapstiltak for forkynnere i
fylket
Tabernaklet er takknemlige for at vi kan engasjere oss i fellesarbeidet i Telemark. Det er
mange i vår menighet som gjør en stor dugnadsinnsats på leirstedet vårt. Leirstedet vårt er i en
sterk utvikling og er det største fellesprosjektet
som menighetene i Telemark har. Jostein
Waskaas leder arbeidet ved Fyresdal Kurs &
Leirsted på en flott måte.
De ansatte i Tabernaklet gir mye tid inn til fellesarbeidet, særlig ved tanke på gjennomføring
av leirer, Telemarkstevnet og medansvar i PFT.
Som lokal menighet i Skien ønsker vi å være til
velsignelse for vår egen by, men også for fylket
vårt.
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Barnearbeidet i

Pinsekirken Tabernaklet Skien

Vårt mål er Jesus hele livet. I samarbeid med familien ønsker menigheten å undervise, dele tro og
bygge vennskapsbånd. Vi deler menighetens
visjon om en ÅPEN DØR – til Gud, fellesskapet
og vår verden.

Kids og Tweens (Søndagsskolen)
Søndagsskolen vår har hatt samlinger, vinteraktivitets dag og skattejakt på vårhalvåret. På høsthalvåret har vi hatt samlinger og arrangert HalloVennParty. I året som har vært har vi brukt undervinsingsopplegget Sprell Levende.

Årsrapport
for 2019
EtterSkoleTid
Tilbud for skolebarn fra 4.-7. trinn. Onsdager i
skoleukene fra 12.45 - 16.00. Barna får leksehjelp,
spiller spill, kjøper mat i kafeen, noe er gratis, så
alle får noe å spise. Vi leser en bibelfortelling og
har Kahootquiz! Etter quizen er det ulike aktiviteter. Det har vært mellom 30 og 70 barn hver gang
og vi har 129 barn innskrevet, flesteparten fra
Lunde skole. Før sommerferien er det færre lekser,
i år tok vi EtterSkoleTid ut – og brukte Barnas hus
som base.
Vi har en fantastisk gruppe av frivillige som gjør
en stor innsats! Det er godt voksne mennesker, de
fleste og trenger snart avløsning av yngre pensjonister! Ansvarsfølelsen til de frivillige er stor – de
trenger flere som kan dele på gleden av å gjøre
noe for andre og møte barn med et åpent sinn, klar
til å motta mange velsignelser!
Fra ungdomsskolen har vi også hatt grupper med
ungdommer hos oss i seks uker. De har praksis i
valgfaget “Innsats for andre” Flere av ungdommene har tidligere vært deltagere på EST.

Det er 70 barn innskrevet på Kids og Tweens
Kids deles i to grupper
Popkorn 3 - 5 år.
Misjonsengasjement: Kenya.
Ledere: Martha Aakervik
Nonstop 1- 4. Trinn.
Misjonsengasjement: Jordan.
Ledere: Trude Heiberg, Eline Heiberg, Hanne
Carina Arca og Maja Tuva Karlsen
Tweens er fra 5. Trinn.
Misjonsengasjement: Europa, med Tyskland og
Ukraina som hovedland.
Ledere: Jim Langvannskåsa, Amalie Grinilia,
Amandus Heiberg og Jørgen Mikal Vindenes
Barnepastor Hannah W. Lien leder søndagsskolearbeidet.

Småbarnsang
Denne høsten har vi endret litt på småbarnsang. Vi
har gått fra å ha småbarnsang hver onsdag til annenhver i håp om at det skal bli lettere for småbarnsfamiliene å prioritere. Vi har noen få trofaste,
men interessen er ikke så stor som vi skulle ønske.
Småbarnsang holder til i Barnas Hus og er for
barn under skolealder.

Barnepastor Hannah W. Lien og Helena Broløkken er ledere. Foreldrene er sammen med barna på
småbarnsang.
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Tweens-klubben

Klubben for barn mellom 10 og 14 år. Et populært
tilbud for tweens som møtes på loftet i barnehagen
annen hver fredag (i partallsuker). Mange tar med
seg vennene sine og vi har dette året hatt kontakt
med rundt 40 tweens.
Det er kiosk, musikk, Playstation4, loddtrekning,
spill og andakt. Høsten som var ble andaktene lagt
opp etter hva barna lurte på. Vi hadde Q&A på flere
av samlingene våre hvor barna kunne spørre om det
de lurte på rundt bibel og tro
Sommerens høydepunkt var tur til Tusenfryd med
foreldre som sjåfører og i november var det tur til
bowlingbanen i Porsgrunn.
Ledere på tweens-klubben er barnepastor Hannah
og Marius Lien

Årsrapport
for 2019
ungdommer, folk som har kommet på besøk og
ungdomspastor Bjørn-Richard Pedersen.
Lovsangsteamet In the Light leder som regel i
lovsang, og det er kafé utover kvelden. Vi har
reist på turer til Liseberg, Fyresdal og Get
Focused i Tønsberg pluss at vi hadde Get
Together-konferansen i Tabernaklets lokaler.
Ungdomsarbeidet har vært en stabil gjeng på
rundt 40 stk. i løpet av 2019. Mange er med i
forskjellige tjenester, og miljøet preges av
åpenhet og vennskap. Vi kan også se at
ungdommene vokser i sin tro og sitt ønske om å
følge Jesus.

HalloVennParty

Også i 2019 var det mye folk og god stemning på
HalloVennParty 31. oktober

Påskevandring

Påskevandring for barnehagene i Skien har blitt en
tradisjon. Gjennom drama, hånd-dukker, film, flanellograf og sang, opplever vi de ulike påskedagene
gjennom disippelen Peters opplevelser. Vi holdt 8
forestillinger for rundt 400 barn og voksne. Flere i
menigheten hjalp til med å bake 500 boller og på
kjøkkenet var det hver dag en fin gruppe som gjorde
klart til måltid, ledet av Edle Follegg. Torunn
Kaspara Bøe, Adrian A. Arnoldsen og Carina Arca
gjennomførte vandringen.

Leirer

PFT har arrangert 4 leirer for barn.
Barnas VinterLeir for 3.-7. trinn:
Tenleir for 8.-17. år
Miniorleir sommer: 2. - 4. trinn.
Junior sommer: 5. - 7. trinn
Ledere fra Pinsekirken Tabernaklet Skien har vært
sterkt involvert i dette arbeidet.
Takk til alle frivillige ledere som har vært en del av
dette årets ledergruppe. Vi har opplevd mye flott
sammen med barna.

Released

Nok et år er gjennomført i Released,
ungdomsarbeidet i Tabernaklet. Vi har hatt et fint
år, med både faste møtepunkter og større
arrangementer. På de faste ungdomsmøtene på
fredager har vi hatt undervisning av både våre egne

TenTro

Også i 2019 har vi i Tabernaklet hatt TenTro.
2018/19-ungdommene fullførte TenTro i mai,
mens vi nå har en flott gjeng med ungdommer
som startet i august. TenTro-gudstjenesten i mai
ble et fint avsluttende høydepunkt for fjorårets
kull.
De nåværende Tentroungdommene møtes
annenhver tirsdag til undervisning hvor vi går
gjennom sentrale emner i kristen tro. Den andre
tirsdagen har vi aktiviteter som bowling, klatring,
brettspill og curling.
Vi er veldig glad for at vi kan bruke hver tirsdag
på å bygge tro og felleskap sammen med
ungdommene på TenTro. Årets kull er 17
ungdommer.

Trygge kirker

I høst gjennomførte vi kurset Trygge kirker som
er et Web-basert kurs utarbeidet av PBU. Kurset
setter fokus på hvordan vi skal forberede og
håndtere mistanke om vold og seksuelle overgrep
blant barn og unge. Vi har etablert et team som
er tilgjengelig hvis slike ting blir kjent i vår menighet. Alle som jobber med barn og unge bør
gjennomføre kurset.
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In the Light

Lovsangsteamet i ungdomsarbeidet har gjennom
2019 bidratt på både ungdomsmøter og søndagsmøter, samt leir og besøk.

Julemessa

I 2019 var det 22. gangen vi arrangerte julemesse. Den er fremdeles veldig godt besøkt.
Vi fikk inn totalt kr 122 284 denne dagen. Da er
kafe, kakesalg, lefser, loddsalg, årer og håndarbeid tatt med. Fremdeles går hele beløpet til barne
- og ungdomsarbeidet vårt.
Noen av oss lager ting hele året, noen hjemme, og
7 av oss på julemesseverkstedet hver tirsdag.
Når det nærmer seg messa, er det veldig mange
flere som baker, steller, pynter og hjelper til med
det praktiske. Vi trenger fortsatt hjelp, særlig til
kakebaking, det kunne vi solgt mer av.
Arrangementskomiteen er veldig glad for at så
mange sier ja til å være med!
Vi vil benytte anledningen til å takke alle som bidrar med smått og stort, både dere som arbeider
og dere som handler!
Heidi Johnsen for arrangementskomiteen

Årsrapport
for 2019
Det endte med at vi gikk inn i sommeren med en
usikkerhet knyttet til hva vi skulle gjøre nå. I løpet
av sommeren snakket pianist Bård Erik, og leder
for koret Hans Morten sammen. De ble enige om
å ta et felles ansvar hvor Bård Erik tar seg av innøving av stemmer, og Hans Morten tar dirigent
jobben.
Vi opplever at mange i menigheten setter stor pris
på MILK, og er glad for å kunne fortsette med de
ressurser vi har. Det er fremdeles mulig å bli med
å synge i koret om du har lyst. Vi øver annenhver
mandag i oddetalluker, og synger på møter 3-4
ganger i halvåret. Vær med å be for oss videre.
Hans Morten Grinilia

Evangeliekoret

Evangeliekoret har hatt ett godt år, med synging
etter turnus i menigheten, og faste øvelser hver
14.dag! Vi har også vært med på flere annerledeskvelder. Vi samarbeider med Berit Rambekk og
flere fra Evangeliehuset Porsgrunn i Grenlandskoret, og har besøkt: Moss og Saltnes, Tabernaklet
Skien, Frelsesarmeen Porsgrunn, Huldrehallen
Gavelstad, Betania Arendal, Gjerstad pinsemenighet, Moflata misjonskirke, julemesse Skogplassene bedehus og Evangeliehuset Porsgrunn! Vi har
flere fellesøvelser! Dessverre har noen medlemmer sluttet, hovedsakelig på grunn av sykdom! Vi
ønsker å bringe Jesus i sentrum gjennom sang og
vitnesbyrd, både til frelse og gjennom tilbedelse,
og til menneskers fornyelse! Som musikkleder er
jeg stolt av å kunne lede en musikk , ikke med de
yngste i alder, men med en frisk ånd og tilbedelse,
vitnesbyrd og trofasthet!
Anne- Berit H. Langmyr, musikkleder.

Himmelvendt

MILK

Koret teller ca 20-30 medlemmer. Vi synger hovedsakelig i Pinsemenigheten Tabernaklet, hvor
vi opplever å fylle en viktig funksjon innen sang
og musikklivet.
2019 var på mange måter et spennende år. Guro
Åkre Follegg valgte å gi seg som dirigent fra sommeren, etter å ha vært med fra starten av. Alle i
MILK er veldig takknemlig for den fantastiske
innsatsen hun har lagt ned, og vi skjønte tidlig at
det ikke var lett å erstatte henne. Vi var derfor veldig usikre på hvordan veien ble videre, og spurte
mange dirigenter uten å få det svaret vi ønsket.

2019 har vært et år hvor vi nok en gang har fått
lov til å være med å lede lovsang i Tabernaklet.
Det er et stort privilegium å få være med å tjene
Gud i den tjenesten vi gjør, og oppleve at mennesker får et møte med Jesus gjennom sang og musikk.
Gjennom 2019 har vi fått lov til å lede i lovsang
på både formiddagsmøter, kveldsmøter og ungdomsmøter. Teamøvelser har vi annenhver uke,
samt at sangere møtes til egen sangøvelse ukene
imellom. Øvelsene er med på å bygge relasjoner
mellom oss, og vi tror at samhold og enighet om
lovsangens plass og funksjon i Guds menighet er
essensielt for å lede i lovsang sammen. På denne
måten er også øvelsene veldig viktige for oss.
Jeg ønsker å takke alle medlemmene; Bjørn
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Richard, Jim, Fred, Stewart, Jørgen Mikael, Line
T. Karlsen og Line T. Johansen for deres villighet
til å ofre tid til tjenesten. Må Gud velsigne dere og
deres familie rikt tilbake. Jeg takker også Gud for
de musikalske gavene Han har lagt ned i dere.
Jan–Michael Johansen

Årsrapport fra Grenland kristne skole

Tabernaklets barnehage

Tabernaklet er medeier av Grenland kristen skole
sammen med Troens liv og Grenland kristne
senter.
Skolen leier stadig mer plass av Grenland kristne
senter i Gulsetveien 81. Det er nå tatt i bruk alle
mulige ledige rom her. Skolens styre jobber for å
finne en god løsning for videre drift av skolen.
Elevtallet ved årsskiftet er ca. 100 elever.
Det er flott å få lov til å drive en skole der vi får
påvirke og forme barn og unge 190 skoledager i
året, gi dem evangeliet, bygge kunnskap og sunne
holdninger til seg selv, medmennesker og til å ta
samfunnsansvar.

Tabernaklets barnehage er en
heldags barnehage med åpningstid fra 07.30-16.30.
Barnehagen har plass til 18 barn
fra 0-6 år.
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med
hjemmet ivareta barnas behov
for omsorg, lek, danning og læring som grunnlag
for allsidig utvikling sentrale deler.
Vi har utvidet kristen formålsparagraf og vi lar
barna få kjennskap til Jesus, gjennom bibelfortellinger og sanger og at det er med og preger dagen i
barnehagen.
Vi har språk som satsingsområde i barnehagen.
Noe av det vi har vært med på i 2019 er:
Vinteraktivitetsdag, tur til skøytebanen, Samenes
nasjonaldag, karneval, påskevandring i Tabernaklet, påskelunch m/foreldre, besøk av barnepastor/
Carina, «17. mai tog», markedsdag til inntekt for
fadderbarnet vårt, besøk til gymsal, vann aktivitetsdag, baking, lage ulike middager når barna har
bursdag, fotball cup, førskolebarna på NAF minibane, besøk på Mersmak, brannøvelse med besøk
av brannbil, Turbo Tråkk i fritidsparken, tur til biblioteket, bollefest for fjorårets førskolebarn, overnatting for førskolebarna, besøk av vennebarnehagen fra Betanien hospital bhg, Ibsens bursdag, turer i nærmiljøet, synge på adventsamling og formiddagstreff i Tabernaklet, levere julegaver til
Grenlandsaksjonen, Lucia samling m/foreldre, julevandring i Skien kirke, nissefest.
Bibelfortellinger: David og Goliat, Skapelsen,
Josef, Juleevangeliet, Påskebudskapet,
Årsplan for bar nehagen ligger på hjemmesiden
vår.
Styret i barnehagen:
Styreleder: Anniken S. Waskaas
Styrer: Hanne K. Taranrød
Styremedlem: Wenche Lien
Styremedlem: Gun L. Follegg
Foreldrerep: Karin Wallin Sollid
Foreldrerep.: Ane Margrethe Flacké
Vara: Britt Solveig Spilde
Vara: Cathrine Berg Olaussen
Hanne K. Taranrød

Med hjerte for
alle og øye for
den enkelte,

Styremedlemmer er ved årsskiftet:
Fra Troens Liv Bibelsenter; Styreformann Rune
Solli, Vigdis Solli
Fra Grenland kristne senter; Mary Ann Johansen
og Judith Friberg
Fra Pinsekirken Tabernaklet; Knut Janøy og Bjørn
Richard Pedersen.

Fyresdal Kurs & Leirsted

Det har hvert nok et godt driftsår i Fyresdal med
stor aktivitet med leirer og andre arrangementer.
Det jobbes stadig med å utvikle stedet for best mulig og møte dagens behov.

«Kick-off » menighetsweekend

30. august til 1. september var det klart for årets
Kick off weekend i Fyresdal. Temaet i år var det
samme som vi denne høsten ønsket som en overskrift over arbeidet vårt «Alt blir annerledes når
det er en du kjenner» Her var alle generasjoner
representert. Rusleturen rundt Fyres vann med innlagt lunsj var veldig trivelig. Etter dette var det
duket for «Fyresdals Mesternes mester» Et flott
sammensatt team ledet i lovsang gjennom helga.
God mat og godt fellesskap gjorde helga til en fin
opplevelse og en god start på en ny arbeidsøkt.
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Rapport fra møtevertene

Møtevertene har i 2019 igjen hatt gleden av å
ønske møtebesøkende velkommen til Tabernaklet.
Det er en flott tjeneste å gjøre i stand lokalet til
alle som ønsker å komme til vår menighet, både
medlemmer og andre besøkende.
Møteverttjenesten har gjennom 2019 fungert bra,
og alle møtevertene gjør en fantastisk jobb.
Det er noen som har sluttet dette året. Det er Arne
Helgesen, Gro Jøndtvedt, Judy Njoki Kamau og
Morten Eriksen. Ønsker å takke dem for en flott
innsats gjennom flere år.
Møteverttjenesten har gjennom mange år fungert
veldig godt, og det vil det også gjøre i 2020. Det
at noen står tidlig opp for å reise til Tabernaklet,
gjøre i stand lokalet for at alle som kommer skal
ha en god opplevelse av lokalet, og virkelig føle
seg velkommen, er flott.
På Telemarkstevnet i Fyresdal 2019 hadde vi også
ansvar, og flere var med og bidro med møteverttjeneste gjennom hele uken. Takk til dere som var
med og hjalp til.
Når vi nå har blitt noe redusert med møteverter så
hadde vi vært veldig takknemlig hvis det er nye
personer som kunne tenke seg, og har et ønske å
være med i denne tjenesten. Vi trenger nye, og det
er bare å ta kontakt.
Da vil jeg takke alle møtevertene for en fremragende innsats som har blitt utført gjennom året
2019.
Jan-Arne Johansen

Omsorgsarbeidet

Tabernaklet hadde et stort omsorgsarbeid også i
2019. Vår visjon er å være en menighet med åpne
dører til fellesskapet gjennom omsorg både til
”gamle” og nye medlemmer og besøkende.

Årsrapport
for 2019
Annerledeskveldene

Annerledeskveldene i Tabernaklet samler mellom
80 og 100 besøkende hver mandag i perioden september-november, og januar-mai. Her er det sosialt samvær og åndelig oppbyggelse. Det er også
plass for folk som sliter med sine liv. Kveldene
består av sang og musikk, kveldsmat, vitnesbyrd,
andakt og forbønn. I 2019 har vi hatt mange flotte
besøk. Cilla Hector, Sarah og David Åstrøm og
Vennegjengen var alle nye bekjentskaper.
Evangeliekoret deltar jevnlig, samt GriPe og menighetens øvrige sangere og forkynnere. Vi har
også hatt en kveld med misjonsfokus og besøk fra
Hviterussland. Annerledeskveldene ledes av Ole
Holmen, sammen med Anne-Berit Holte Langmyr, Anne Kristin Lindberg og Idar Jøntvedt. Sissel Pedersen leder en flott kjøkkengjeng, som gjør
en fantastisk jobb. Både kjøkkengjengen, forbedere, møteverter, teknikere og andre medarbeidere,
til sammen ca 30 stk, bidrar til å gi disse kveldene
”et godt rykte” både innad og utad.

Formiddagstreff i Tabernaklet

Det har også i 2019 vært mange fine formiddagstreff, der det har vært mellom 45 og 70 besøkende. Vi har også i år hatt en fantastisk kjøkkengjeng som har servert oss kaffe, smørbrød, kaker
og til og med bløtkake noen ganger. Tusen takk
også til de som har pyntet bordene og vasket og
sett etter at alt har vært ok. Takk også til de som
står i døra og tar imot de som kommer, og viser de
plass ved bordene der dette har vært nødvendig.
Allan Karlsen har vært trofast med å styre lyden
og spilt på pianoet når vi har fellessanger.
De som har besøkt oss i 2019 har vært i januar
Berit og Arne Øystein Rambekk som sang og Arne Øystein holdt andakten. I februar var det Anne

Omsorg for hjelpetrengende

Annerledeskveldene har et oppfølgingsteam som
tar seg av behov som må følges opp videre. Det
kan være kopling mot en av våre samarbeidspartnere, som Skien Diakonale Senter (SDS), Crux
Tilja Oppfølgingssenter, Evangeliesenteret (ES)
og Grenland Rusomsorg, der det særlig gjelder
hjelpe til rusavhengige og de som sliter. Menigheten har en hjelpekasse, der nødstilte kan søke bistand. Det har vært til sammen 7 møter med
Evangeliesenteret i løpet av året, derav 2 på søndag formiddag.
Barnehagen besøker formiddagstreffet
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Berit Langemyr som sang og holdt andakt. I mars
var det Karl Fredrik KIttilsen som holdt andakt og
Grete Helene S. Øygarden sang for oss. I april
kom Evangelievennene fra Sauherad på besøk og
de spilte og sang for oss, og Ivar Øverbø holdt
andakten. I mai hadde vi besøk av Andaktsmusikken v/ Willy Skaveraker, og Bjarne Ødegård
holdt andakten. Etter ferien i september fikk vi
besøk fra Evangeliesenteret i Porsgrunn som sang
og vitnet om da de møtte Jesus i sitt liv. Ole Holmen var med og han holdt andakten. I november
hadde vi besøk av Tore Kristiansen som ikke hadde vært på formiddagstreff før. Han sang og spilte
mest Åge Samuelsen sanger som vi alle er så glade i. Han holdt også andakten. I desember fikk vi
først besøk av barna i Tabernaklet sin barnehage
som sang Luciasangen og flere fine sanger som de
synger i barnehagen. Etterpå fikk alle med seg en
kurv med boller som Grete hadde bakt til dem.
Heldige er de barna som får evangeliet inn så tidlig i livet. Vi må be for barna og de som gjør en
fantastisk jobb med barna hver dag. Som tradisjon og regne var det pastor Helge Terje Gilbrant
som goldt andakten. Pål Ellefsen og Grete Helene
S. Øygarden stod for det musikalske etter at barna
var gått tilbake til barnehagen. Vi kan alle se tilbake på mange rike og fine stunder i året som har
gått, og ønsker alle et riktig Godt Nytt År.
Grete Helene og Karsten Øygarden

Festen på lille nyttårsaften samlet som vanlig fullt hus. Evangeliekoret med Svein Drågen i
spissen hadde ansvaret for denne populære festen.
Det var Arne Øystein Rambekk som ledet det
hele. Denne gangen var det Terje Berg som var
kveldens gjest. Han deltok både med tale og flott
sang og pianospill.

Sommerkvelder

Gjennom 7 uker i sommermånedene ble dette
også sommeren 2019 et fint tilbud til de som ikke
var på ferie. Mange frivillige medarbeidere stilte
opp med andakt, sang og musikk, møteledelse og
kveldsmat. Samlingene består av utlodning, sang
og musikk og en kort andakt. Besøket svinger fra
ca 40 til over 80 på disse samlingene. Samlingene
er åpne for alle, men er særlig etterspurt av de
som ikke får vært så mye på ferie eller på sommerstevner og lignende.

Årsrapport
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Den årlige "Seniorfesten 70+"

på høsten samlet fullt hus i kafeen. Dette året var
det Einar Nymoen fra Sandefjord som besøkte
oss.

Besøkstjenesten

Vi er ca. 20 besøksvenner som jevnlig besøker
eldre, ensomme og syke medlemmer som ønsker
besøk fra menigheten.
Til jul besørger vi også blomsterutdelingen med
besøk til alle medlemmer over 80 år. Forstanderen
og flere medlemmer av menighetsrådet er da også
med. Vi besøker da ca. 75 eldre og syke menighetsmedlemmer.
Lederteamet har i 2019 bestått av Beth Halvorsen,
Anne Drågen og Rakel Gundersen.
Rakel Gundersen

Bønn i Tabernaklet

Tirsdagsbønnen kl. 11.00 samler stabilt bra med
folk, og er en styrke for de som deltar. Thora Treldal leder samlingene, hvor det bes konkret og systematisk for ulike behov og virkegrener i menigheten. Annenhver tirsdag inviterer menighetsrådet
til bønn kl 18.15 før de har sitt møte. To ganger i
året blir det annonsert bønneuke, der man setter av
ekstra tid til dette viktige arbeidet. Menigheten
har en gruppe forbedere som bistår de som søker
forbønn eller samtale.

Felleskristen bønn

På de felleskristne bønnemøtene ber vi for de ulike områdene i byens liv, for politikk, myndigheter
og næringsliv, for barn og unge og for prester,
pastorer og menighetene våre. I 2019 har det vært
felleskristen bønn i regi av SFF onsdag morgen
fra 07.00 - 08.00 hver uke, unntatt i sommerperio-
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den. Vi har vært rundt om i de ulike kirkene og
menighetene, noe som har vært en berikelse. Vi
har stort sett vært mellom 15 og 20 på samlingene. De har vært til inspirasjon for de som har deltatt, og til velsignelse for kirkene og menighetene
vi har vært i. Og vi tror at det også har hatt stor
betydning for byen. Alle vekkelser begynner med
bønn, så vi ber for Skien!

Samarbeidsrådet for trosog livssynssamfunn

Pinsekirken Tabernaklet Skien rep. v/ Helge Terje
Gilbrant og Ole Holmen er med i
”Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i
Skien”. Ole har også vært styremedlem i 2019. Ca
15 ulike kirker og organisasjoner er med i samarbeidsrådet. Vi har besøkt hverandre, og blitt kjent
med de ulike livssynssamfunnene i Skien. I 2019
har det vært arrangert flere temamøter, med tema
”Tro på tvers”, felles markering mot terror,
”Dødsriter”, dialogkurs m.v. Det er viktig at vi er
frimodige i vår tro, og at vi er med og setter preg
på felles fremstøt overfor myndigheter osv. I tillegg blir man kjent med folk fra andre sammenhenger, noe som også skaper tillit og kan ta vekk
feiloppfatning av oss som pinsekirke i Skien.

Årsrapport
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Misjonsrådet har avholdt 7 møter i 2019 og behandlet 52 saker.
Harald er med i LU for Egypt og Nord Afrika,
Ingjerd er med i LU for Moldova, Tore er med i
LU for Israel og vi jobber med å finne en representant for LU for Hvite Russland.
I 2019 var medlemmer fra misjonsrådet og menigheten på tur til Romania med ungdommene i juli
og til Hvite Russland sammen med LU i oktober.
Vi har gjennom året hatt besøk i Tabernaklet fra
Kalil fra Jordan, Andy Ball fra Israel og Johnny
og Miriam Pettersen som er i Belgia.
Våre satsningsområder i 2019 har vært:
4 evangelister i Hvite Russland, 3 evangelister i
Ukraina, Pettersens i Belgia, Anne Stine og klinikken i Kenya, barnearbeid ved Randa i Amman/
Jordan, Bibelselskapet ved Andy Ball i Telaviv/
Israel, Pauls Ministry ved John i Kairo/Egypt,
Vi har også støttet Even Gryner’s Gatekirke i
Tyskland og Ann Karis flykningehjelp i Hellas.
Misjonsrådet planlegger samme budsjett for 2020.
Vi ønsker å gjøre misjonsarbeidet enda mer synlig
for menigheten og å skape en enda større eierskapsfølelse for dette i menigheten.
Harald Vindenes

Gatekirken

Vi starta med inspirasjons- og planleggingsmøte
22.1. Det er godt og nødvendig å begynne året
med bønn, og ellers det som ligger oss på hjertet.
Vi har vært ute 15 ganger. Noen ganger har vi avlyst på grunn av nedbør. Da kan vi ikke ut med
teltet, for vi har ikke mulighet til å tørke det. Det
er mye som skjer på Handelstorget, og da får vi
ikke plass. Det er et problem, for da har vi ikke
noe sted å slå opp teltet. Men vi står på, og vil
ikke bli mismodige. 2 har bedt frelsesbønn dette
året. Vi venter på gjennombrudd, og sår videre.
Guds ord vender aldri tomt tilbake. Vi får veldig
god kontakt med folk, og får mange dype samtaler. Mange kommer igjen og igjen,og vi får være
menighetenes utstrakte hånd, og prege miljøet på
byen.
Vi prøver å være ute både på dagtid og natt, og
har en fin gjeng. Mange av oss er pensjonister, og
vel så det, så vi ønsker noen yngre medarbeidere.
Leder er Hedvik Hågan

Årsrapport fra misjonsrådet

Misjonsrådet består av leder Harald Vindenes og
Ingjerd Lind, Tore R Follegg, Sondre Melås og
Heidi Viken.

Harald og
Mette Vindenes

Harald overtok

som leder
av misjonsrådet i
2019
etter Ingjerd Lind

Israel-arbeidet

Israelkveldene har gjennom mange år vært basis
for menighetens engasjement mot Israel.
Her er det informasjon om de ulike aktørene som
jobber for å utbre Guds kjærlighet og dele evangeliet til jøder og andre grupper i Israel. Vi samler
gjerne inn midler til å støtte de enkelte aktørene,
med vekt på Hjerte for Israel (tidl. Norske Pinsevenners arbeid i Israel - NPAI), samt Andy Ball
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og bibelbutikken i Tel Aviv. På Israelkveldene er
det også Bibelundervisning eller tale over et tema
som berører jødene og Israel. Vi har hatt mange
flotte Israelkvelder også i 2019. Det har vært besøk av John Erling Henriksen, Sten Sørensen, Dag
Øyvind Juliussen, Thorstein Grotbæk, Gordon
Tobiassen, Arvid Bentsen, samt Dagfinn og Astrid
Stenvold Hansen. Menigheten støtter Andy Ball,
som driver bibelbutikk i Tel Aviv. Han besøkte
oss i september, og deltok både på søndagsmøte
og Israelkveld. Menigheten har en egen Israelgruppe, som planlegger og gjennomfører Israelmøter på torsdagskvelder, 1. mai osv. Det har vært
8 Israel-samlinger i 2019, noen av dem som fellesarr. sammen med DELK
TSJERNOBYL-AKSJONEN
Menigheten har også dette året støttet våre medarbeidere i Ukraina som uttrykker stor takknemlighet for hjelpen til å hjelpe mennesker der hvor behovene har vært størst. Våre medarbeidere i Filadelfiakirken i Kiev gjør en stor innsats på mange
områder og skriver blant annet: "Fra krigens områder i øst kommer familier med barn til menigheten og ber om hjelp. De er slitne, desperate, har
ødelagte familier, har helseproblemer og er fattige. Mange tar også imot evangeliet og finner mening med livet. Dette arbeidet er krevende for oss
alle. Unge og gamle i menigheten gjør en stor innsats også på mange andre områder. De besøker
syke og gamle på det nærmeste hospitalet og gir
frukt og deler evangeliet. De besøker også syke og
sårede på militærsykehuset som får et nytestamente. Vi innbyr barn fra ikke kristne familier til undervisning og ofte blir deres foreldre med og får
høre de gode nyhetene i kirken og mange blir
frelst. Mobilklinikken drar den lange turen til
krigsområdene i øst Ukraina. Det arrangeres barneleir for barn fra ikke kristne familier. Vi har
også fadderbarn.
Uten hjelpen fra Norge ville vi ikke kunne gjennomføre mye av dette. Tusen takk for all økonomisk og åndelig hjelp."

Søstermisjonen

Søstermisjon møtes annenhver mandag i kafeen kl
11. I 2019 har vi hatt 20 samlinger og er fra 8 til
10 personer. Vår oppgave er å be for menighetens
misjonsarbeid. Vi ber for hver enkelt som vi støtter og landet de virker i. Vi tar også opp en kollekt
i møtene som vi gir som julegave til de vi støtter. I
år kunne vi sende kr 3.000,- til hver, til sammen

Årsrapport
for 2019
kr 39.000,- og vi vet at dette er til stor velsignelse
for mange. Vi har et enkelt måltid sammen, deler
Guds ord med hverandre, ber for hverandre og
har et godt åndelig og sosialt fellesskap. Vi håper
at flere kjenner for å være med i denne tjenesten,
og ønsker deg hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Dette året har Astrid Aas og Ingjerd
Lind delt på ansvaret med å lede møtene. Vi håper Hildegunn Nilsen snart kan være tilbake som
leder.
Ingjerd Lind

Lokalradioen

Menigheten er medlem i RadioMG som er en
egen lokalradio med egen konsesjon her i Grenland. De fleste sendingene fra RadioMG er kun
på DAB, men noen program sendes fortsatt på
FM i samsending med DAB. Radioen er åpen for
alle menigheter som er medlemmer, og som dermed kan spre det gode budskap direkte hjem og
til de som har DABradio i bilen. Takket være
samarbeidet med P7Kristen Riksradio er det sendinger fra RadioMG og P7 døgnet rundt 365 dager i året. Nå kan disse sendingene høres i det
meste av landet, og også utenlands via internett. I
2019 ble det sendt flere møteopptak fra søndag
formiddag i Tabernaklet. Hvert møteopptak ble
noe redigert før det ble sendt søndag formiddag
kl 1030 - 1200 med reprise mandag kveld og lørdag kveld. RadioMG gir ut bladet Lydbilde som
kan abonneres gratis for alle som ønsker det. Her
er bilder av medarbeidere og programinformasjon. Bladet kommer ut 4 ganger i året. AnneBerit Holte Langmyr er programmedarbeider og
styremedlem i RadioMG, Allan Karlsen er
programmedarbeider og varamann til styret.
Jorunn Elstrøm, Linnea Follstad og Jorunn
Karlsen er telefonvakter. Vi deltar også
i andre aktiviteter i RadioMG. Internett:
www.radiomg.no
Allan Karlsen, media

Fellesarbeidet i Skien

Skien Felleskirkelige Forum (SFF) er rammen
om det felleskristne arbeidet i byen vår. Pastorer, prester og andre ledere kommer regelmessig
sammen for bønn, fellesskap og inspirasjon.
Hovedsamlingen er den felleskristne gudstjenesten i Skien kirke 1. pinsedag. I 2019 var det
Helge Terje Gilbrant som var hovedtaler.
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PT-kontakt

PT-kontakt kommer nå med to nummer i året, ett
før sommeren og ett før jul.
Det er Helge Terje og Vidar som utgjør
redaksjonen

Småfellesskap

Høsten 2019 tok vi et initiativ til et informasjon
og inspirasjonsmøte om småfelleskapene i Tabernaklet. Det var flere av gruppene som ikke
lenger var i funksjon. Det ble denne kvelden presentert en manual til bruk for nye ledere i småfelleskapene. Flere nye ønsket å være med og det ble
ut i fra dette startet flere nye grupper. Det er et
mål og legge til rette for at nye grupper etableres
og at alle som ønsker skal ha et tilbud om et
fellesskap.
Småfellesskapene er en svært viktig arena for vårt
menighetsfellesskap. Jeg tror at gruppene skaper
dypere vennskap og tilhørighet til menigheten.
Her er det en fin anledning til å dele hverdagen
med hverandre, oppleve å bli sett og hørt – og
ikke minst et sted der man kan be for hverandre.
Gruppene kan også være en arena for å utvikle vår
kristne tro, gaver og tjenester og ikke minst et
sted å invitere nye mennesker som er nysgjerrig
på den kristne tro.

Huskomitéen

Det har i 2019 blitt utført flere arbeider i og rundt
eiendommene vår. Blant annet ble Car-porten i
tilknytning til barnas hus kledd inn slik at vi fikk
en låsbar bod. Det ble også satt opp gjerde rundt
barnas hage.
Snørydding av plassen rundt eiendommen er som
vanlig utført av Lindgren Transport.
Vaskegruppene gjør en stor innsats med å holde
lokalene rene og i god stand. Gjennomsnittsalderen er høy, så vi trenger nye deltagere inn på
gruppene for å fortsette med denne ordningen.
Følgende er medlemmer av hus-komiteen: Fredrik
Heiberg, Thomas Kinnerud og Vidar Tellefsen

Årsmelding Økonomirådet 2019

Økonomirådet har på sine møter gått gjennom en
møteageda med følgende saker
1. Referat meldinger
2. Økonomirapport status - Kvartals- måneds
regnskap
3. Forespørsler/eventuelt
Det vises til det fremlagte regnskap med revi-
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sjonsberetning for menighetens regnskap.
Økonomirådet har gjennomgått regnskapet i detalj
i møtene og behandlet budsjett.
Det har vært noe mindre aktivitet i økonomirådet
enn tidligere, men Otto Halvorsen gjør en fantastisk jobb.
Menighetens regnskap er i det interne arbeidet og
for oversiktens skyld delt i 4 avdelinger:
Menigheten, Barne- og Ungdomsarbeidet,
Misjon og Barnehagen.
Medlemmer
Otto Halvorsen, regnskapsfører
Anne Kjersti Grinilia
Anniken Waskaas - barnehagen
Svein Follegg, kasserer
Svein Taranrød, leder

Svein Taranrød

Stiftelsen Tabernaklet Omsorgsboliger

Et godt sted å bo i hjertet av Skien
2019 har vært et godt driftsår for boligstiftelsen.
Boligstiftelsen har 24 leiligheter og 2 hybler og
menighetskontorer. Tildelingen av boliger gjøres
av styret etter kriterier som gjelder for omsorgsboliger .
Boligstiftelsen har inngått administrasjonsavtale
med menigheten om daglig drift av stiftelsen.
Stiftelsen yter et økonomisk tilskudd til menigheten for daglig ledelse og drift. Det er til enhver
tid søkere til ledige boliger og interesserte søkere
på lista blir kontaktet ved ledighet i boligene.
Omsorgsboligene er en del av menighetens diakonale arbeid og er fint botilbud i hjertet av Skien.
Styret for Stiftelsen Tabernaklet Omsorgsboliger
er Ingunn Marit Draugedalen
Randi Westland regnskapsfører, Heidi Johnsen,
Vidar Tellefsen daglig leder og Svein Taranrød,
styreleder.

Menighetskontoret

Menighetskontoret er åpent tirsdag og onsdag fra
kl.10-14. Menighetens kasserer Svein Follegg, er
til stede på onsdager.
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TenTro-elever i Pinsekirken Tabernaklet, mai 2019

Bak fra venstre: Bjørn-Richard Pedersen (leder) Leon Karlsen, Simon Blomberg,
Torgeir Islann Benjaminsen, Nathaniel Alfredsen, Andreas Langvannskåsa,
Midten fra venstre: Helge Terje Gilbrant (Pastor) Marius Follegg, Ray Oloo Omondi, Oskar Bondkall, Leander Linna, Gun Follegg (leder),
Foran fra venstre: Eline Heiberg, Elisabeth Ziegler Olsen, Nora Baraka Ogweno,
Anine Haugen, Pernille Norrman, Raquel Langvannskåsa (leder)

Pinsekirken Tabernaklet Skien

Besøksadresse: Cort Adelers gate 5
Kontoradresse: Fredrik Stangs gate 12, 3717 Skien
Kontortid: Tirsdag og onsdag kl 10-14
Telefon: …………………………… .. 46 97 13 57
E-post: post@tabernaklet.no
Pastor: Helge Terje Gilbrant ............... 90 53 62 95
Barnepastor: Hannah Waskaas Lien ... 40 60 47 77
Ungdomspastor:
Bjørn-Richard Pedersen……………. . 99 51 79 23
Adm.leder: Vidar Tellefsen ................ 90 94 67 27
Kasserer: Svein Follegg ...................... 45 61 10 85
Konto.nr. Menighetskasse ............. 7202 05 26034
Konto.nr. Misjonskasse…………. 7202 05 26042
Konto.nr. Barne-ungdomskasse…. 2610 15 31367
PSGS giverkonto
7177 05 81650
www.tabernaklet.no

