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tabernaklet
og misjonen
Misjonærene våre:
Tyskland: Lill og Even Walter Grüner
Miriam og Johnny Pettersen
Nasjonale medarbeidere:
Egypt: Pauls’ministry v/ Rasha og John ned team
Jordan: Rhanda
Israel: Andy Ball
Hviterussland: Nina, Gennady, Pavel og Mikhail
Ukraina: Igor, Sergey og Vjarcheslav
Moldova: Alex
Kenya: Klinikk i slummen i Kisumu v/ Anne-Stine Reidarsen
Bønneområder: Synja i Russland og Bangladesh
Vi er med på noe stort:
Be for misjonsarbeidet!

Huset som
ble bygd på
fjell!
En av de mange lignelsene som Jesus fortalte er historien om
de to mennene som begge skulle bygge seg hus. Begge opplevde uvær, regnet strømmet ned og stormen pisket mot husene.
Krisa kom, men utfallet ble så forskjellig.
For oss som menighet er denne historien viktig. Som menighet må
vi forberede hverandre på kommende stormer, uvær kommer for
de aller fleste.
Jesus talte ikke om hus bygd med hender. Han talte om livene våre.
Han talte om hva slags grunnvoll som vi bygger våre liv på. Han
understreket også viktigheten av å være forberedt på kommende
kriser.
Vi i Tabernaklet har et sterkt fokus på viktigheten av "Jesus hele
livet". Vårt barne- og ungdomsarbeid har som fokus å gi et fundament å stå på, både nå og i årene som måtte komme. Oppgaven
vår er å lede mennesker inn i en gudsrelasjon som varer. Ikke bare
i barndomstiden, men hele livet!
Fortellingen om de to mennene som bygde hus ble sagt for å understreke ett poeng. Så langt vi vet hadde disse to husbyggerne et
likt utgangspunkt, og stormen som de møtte var også den sammen.
Den store forskjellen var fundamentet som livet var bygd på. Jesus
sa tydelig at han fortalte lignelsen for å vise forskjellen på å være en
ordets hører eller en ordets gjører.
Vi ønsker veldig sterkt at alle skal forstå at Jesus slett ikke har forlatt oss selv om det "stormer". Stormen kan egentlig være alt mulig
av vanskeligheter som vi kan møte, som f.eks. ensomhet, sykdom,
lite penger, erting, nederlag osv. osv. Poenget er at vi må gjøre vårt
ytterste for at de som over tid er en del av vår menighet bygger sitt
gudsliv slik at troen på Gud ikke forsvinner, selv om livet til tider
kan være vanskelig. Vi må gjøre vårt for at de på 20 år+ har en tro
som tåler de konfrontasjoner som troen møter.
Tabernaklet ønsker å være et "robust" fellesskap. Den enkeltes
gudsrelasjon er noe vi ikke alltid kan vite så mye om, men det er
litt enklere å bedømme menighetsfellesskapet. Det kan nok være
mange grunner til at mennesker kommer til vår menighet, men det
er en hovedgrunn til at de blir, og det er fellesskap og vennskap.
Om medlemmene våre ikke får venner betyr ikke det at de vender
seg bort fra Gud, men de vil i de fleste tilfeller forlate menigheten.
Dette er faktisk alvorlig, for vi vet det er mye vanskeligere å stå
alene. Gud har skapt oss for å ha fellesskap med hverandre. Et godt
og varmt menighetsfellesskap er en viktig del av det som skal til
for at vi blir stående, når vinden blåser og regnet pisker mot huset.
Helge Terje Gilbrant
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ANNONSER / INFORMASJON

Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
4. desember

Jubilanter:
95 år:
Vera Elisabeth Rydh
Teresia M. Hansen

06.12.16
24.02.17 (Ulefoss)

85 år:
Anne Apeland Grinilia

16.12.16

80 år:
Ivar Johannessen
Eva Gaulin
Rolf Gerhard Vestøl

29.12.16
29.01.17
16.03.17

75 år:
Lillian Wetting
Mirjam Korneliussen
Elda Ester Carrasco
Erling Adolf Dalheim
Ruth Heiberg
Bjørn Åkre
Bente Brodin Andor

08.12.16
13.12.16
20.12.16
30.12.16
09.01.17
18.02.17
15.03.17

70 år:
Unni Wenche Skyer
Sissel Pedersen
Maria Viumdal
May Lillian Ahlfors

22.01.17
28.02.17
09.03.17
25.03.17

60 år:
Ann-Kari Nilsen
Regine Siniremera
Karen-Solveig Candas
Sigmund Skifjeld
David Madsen

21.12.16
26.12.16
27.01.17
08.02.17
23.03.17

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

Nye medlemmer:
Døde:

Grenland kristne
skole

Grenland kristne skole
  

Fødte:

Simone Janøy

kl 11.00 Gudstjeneste
Helge Terje Gilbrant taler
Evangeliekoret synger – søndagsskole – nattverd
4. desember
kl 19.00 Kveldsmøte: Tale – lovsang – kafè
5. desember
kl 19.00 Annerledeskveld.
Gunnilla og Johan Sigvardson synger og vitner.
11. desember
kl 11.00 Gudstjeneste og søndagsskole
Julemiddag.
18. desember
kl 17.00 Vi synger julen inn.
MILK m/flere deltar
24. desember
kl 15.30 Julaftensgudstjeneste
25. desember
kl 11.00 Julegudstjeneste.
30. desember
kl 18. Nyttårsfest for voksene (Påmelding)
31. desember
kl 19.00 Nyttårsfest for ungdommer (Påmelding)
1. januar
kl 18.00 Nyttårsmøte.
22. januar
kl 11.00 Storsøndag
Besøk av G-voks fra Gulset.
29. januar
kl 11.00 Gudstjeneste og søndagsskole
Besøk av Michael Jarlestrand.
02. mars
Menighetens årsmøte.
05. mars
Årsfest
19. mars
Besøk av Pavel Kalosha fra Hviterussland
24. og 25. mars
Kvinnekonferanse
31. mars – 2. april Released 17 – ungdomshelg

29.05.16

Lilly Andrine Heikleiv Hansen 29.08.16
Ingebjørg Flatland
23.10.16
Åse Marie Øya
02.11.16

www.grenlandkristneskole.no // e-mail: post@gkskole.no

www.grenlandkristnskole.no  

E-‐m
ail:  post@gkskole.no  
MENIGHETSKONTORET
Kontortid tirsdag til torsdag: kl. 10.00–14.00.
NY kontortid fra 1. april: tirsdag og onsdag kl. 10.00–14.00
Tlf.: 35 52 01 46 – Kontakt oss. Vi hjelper deg!
VELKOMMEN TIL PINSEKIRKEN TABERNAKLET SKIEN !

Frist for innlevering av stoff til nr 1/2017 er 20. februar 2017

SIDE 4

BARN OG UNGE

HalloVenn
Visjon – ”Sammen gjør vi Norge til et bedre sted å leve”
Vi ønsker å løfte frem enkle prisipper
• La oss være gode mot hverandre
• La oss bry oss om hverandre
• Si hei og smil til de du møter
• Sett fokus på det gode, det trivelige, det hyggelige
• La oss sammen glede hverandre!
• Ha gode relasjoner til hverandre – krever innsats!
Tema: GODE VENNER!
• Alle trenger en venn
• Verden ville blitt mye bedre hvis alle var venner
• Vennskap handler om å gi og være sjenerøs mot de rundt
deg
Kloke ord fra hjemmesida
“Den som går ut for å finne en venn, vil sjeldent finne en.
Den som går ut for å være en venn, vil finne mange venner!”
“Se ikke ned på noen om du ikke har tenkt å løfte dem opp!”
“Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot
dem!”
Historikk
Halloweenfeiringen for barn er ingen religiøs feiring i Norge –
men i opphavet til feiringen finner vi i flere religiøse elementer.
Dagen kommer i forbindelse med Alle Helgens dag, en minnedag for de som døde og markeres i kirker og menigheter 1.
søndag i november.
I Norge kom Halloween for fullt først rundt år 2000. Mange
foreldre ønsket ikke å kle barna opp i skremmende kostymer
og sende de ut på vandring fra dør til dør. Barna opplevde at
det ble et press i venneflokken å delta i feiringen.

Fokuset på Knask eller knep – eggkasting, tagging og hærverk
hvis en ikke ga/fikk godteri i tillegg til et stort kjøpepress – drev
frem tanken om å gi et godt alternative til barna som ikke deltok på Halloweenfeiringen.
Foreldre samlet barn i hjemmene og holdt alternative fester
hjemme. I Hamar startet Svein Robert Solberg opp i 2007 det
vi nå arrangerer, HalloVenn – for barn 3–13 år og deres foreldre.
Vi arrangerte i år HalloVennParty 47 steder i Norge – små og
store arrangement, som viser at det var et reelt behov for et alternative den kvelden. I tillegg arrangers det mange andre HalloVenn arrangement rundt om i landet. I Telemark arrangers
det i Skien, Porsgrunn, Stathelle, Bø m.fl.
Hva er HalloVennParty?
Et karneval hvor vi kler oss ut med kreative, hyggelige og
gøyale utkledninger. Vi har masse morsomme aktiviteter hvor
barna aktiviseres sammen med sine venner. Masse godteri er
også viktig den ene kvelden! Arrangementet foregår innendørs
I trygge og hyggelige omgivelser.
Arrangører i Skien er Baptistkirken og Pinsekirken – vi bruker
våre lokaler, det er praktisk og vi ønsker å åpne huset også for
de som ikke tenker at det er naturlig å gå dit ellers.
HalloVenn er en Verdifest
Vi står for verdiene: glede, fellesskap, vennskap, humor, respekt, trygghet, positivt menneskesyn, samarbeid, aktivet, godhet, familie. Vi vil være med og kjempe for disse verdienes plass
i vårt samfunn?
Vennskap – vær en venn – vær god – gjør noe sammen som er
positivt. Det handler om verdivalg – Vi har lettere for å velge
det som river ned relasjonene enn det som bygger og løfter
menneskene rundt oss. Vi ønsker å sette fokus på disse gode
verdiene… Og vi er bevisste på at det er det vi gjør!
Galaterne 6:9
La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode.
Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.

BARN OG UNGE
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Småtanker fra
Barnepastoren
Julenummer av PT-kontakt! Hvor har tiden blitt av? Dette året
har hatt mange dager. 309 til nå – I dag er det bare 57 dager
igjen av året – når du leser dette kanskje mindre enn 30 – Hvor
blir dagene av?
Jo, de har blitt til timer, minutter og sekunder fyllt av opplevelser, som nå er bare minner – mange minner som slettes raskere
enn jeg setter pris på…
Adventstida går så fort – den er snart over! En kjenner hjertet
pumper litt raskere, pulsen økes når en begynner å tenke slik.
En dag – 24 timer – 1440 minutter – 86400 sekunder – tall
som får innhold av liv.
Opplevelsen av at tiden stopper opp, star stille – når vi tar oss
tid til å være tilstede i det som skjer. Oppleve naturen - oppleve musikken – oppleve kunsten – oppleve smakene.
Se på hverandre, snakke med hverandre, bli kjent med hverandre, ta oss tid til hverandre. Vi trenger tid til å bygge relasjoner
med hverandre.
Adventstiden – Herren kommer! Ankomst – ikke bare vente
på noe som skal komme, men feire han som har kommet, hver
dag. Det kan vi gjøre sammen i familien i adventstiden. Mange
barn gleder seg til adventskalenderen. Noen har pakkekalender, andre har aktivitetskalender, andre har Gi-bort kalender
og noen har legokalender. Samling daglig rundt kalenderen
kan gi tid til en ekstra familieandakt eller bønnestund – kanskje det kunne være en ide for årets kalender?

Linda Søvde Kverme og Oddgeir Kverme.
Brudepiker er Rebekka Ariel og Sara Elisabeth.

Vigdis Skau Gjervolstad underviste oss på Led 16 Regionalt.
Hun viste noen krukker med klinkekuler – hver klinkekule sto
for ei uke i et barns liv – Den første krukka var full av klinkekuler og symboliserte en treårings alder – mens den krukka
som nesten var tom for kuler symboliserte en 15-16 årings alder. Tiden forsvinner raskt og vi kan få høy puls og kjenne på
alt vi ikke har fått gjort.
La oss bruke den tiden vi har nå og framover til å være tilstede
i våre barns liv.”Når du ser hvor lang tid du har igjen, gjør du
mye med den tiden du har.” Ta gode valg når du planlegger hva
du skal bruke tiden på. Ønsker vi at Jesus skal være en realitet i
livet til barna – er det nå de må bli kjent med han – Ønsker vi
at menighetsfellesskapet skal være en naturlig del av barnas liv
er det nå vi kan påvirke og hjelpe til for å bygge vennegrupper.
Vi ser at relasjoner er viktige for å bli en del av menigheten.
Dette gjelder også barna! Det star noen krukker frame i hovedsalen iTabernaklet, se på de og bli bevisst at hver dag gjelder
– bruk dagen godt!
Ønsker dere en god adventstid, en god jul og takk for et år fylt
med mange gode opplevelser!

Silje Lien og Erlend Omland giftet seg 20. august.
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Åpning av barnas hus og hage
2. oktober var en festdag for barnearbeidet. Etter mange
års bæring fram og tilbake – opp fra kasser og ned i kasser.
Mange har tatt del i dugnaden som har blitt gjort. Dyktige mennesker som har gitt av sin tid og kunnskap for å
gjøre klart for barna!
Det ser veldig pent ut. Vi er fornøyd med å ha rom som star
klare til bruk for barna. Pt-aktiv, EtterSkoleTid og søndagsskolen bruker nå lokalene fast.

BARN OG UNGE
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Årets tentro elever

Fra venstre: Thomas Heiberg, Mathias Nilsen, Åsmund Grinilia, Kristi Ziegler Olsen, Maria Evjen, Kristian Follegg, Kebron
Zerom. Ikke tilstede: Naomi Guttormsen
Ledere: Eiril Sofienlund, Simone Janøy, Bjørn-Richard Pedersen

Tenleir Fyresdal
Høstleir er alltid et høydepunkt for ungdommene i
Tabernaklet, og i år var intet unntak! Ca. 80 deltakere og
totalt 120 ungdom og voksne var samlet på Fyresdal Kurs
og Leirsted fredag til tirsdag i vinterferien. Her var det
duket for møter, aktiviteter, sene kvelder, god mat, for det
meste fint vær og mye annet.
Leirpresten i år var Carina Myren, Simon Johansen og
Benjamin Åkerlund. Det var tydelig at det de delte gikk
rett til ungdommenes hjerte.

Adrian Arnoldsen og Raquel Langvannskåsa fra Tabernaklets egne rekker var leirsjefer, og i tillegg til disse var det
mange ledere og deltakere fra oss.
Vi er veldig glad for å ha et slikt sted som leirstedet vårt i
Fyresdal til å arrangere leirene våre, og gleder oss allerede
til vinterferien når det er klart for nok en tenleir.
B. R. Pedersen
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UNDERVISNING

Undervisning

Lengsel etter “mer” av Gud
Det er en lengsel hos mange, en lengsel etter
et sterkere gudsnærvær i våre liv. Vi lengter etter opplevelser, men også at disse møtene med
Gud skal føre til en livslang nærhet til Ham.
Men Bibelen sier jo at han er nær (Matt 18:20):
“For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er
jeg midt iblant dem.» Spørsmålet blir kanskje
om vi virkelig tror at han faktisk er nær.
…Det var en gang en fisk som var så veldig interessert i vann. Den studerte hydrologi og benyttet
enhver anledning til å snakke om vann. Det var
bare det at den aldri hadde sett vann, og den visste ikke hvordan vann kjentes. En eldre fisk fortalte at da den var ung hadde den sett vann helt
øverst opp ved havoverflaten, så den unge fisken
svømte opp dit. Da fisken nådde opp og brøt
overflaten regnet det, og for første gang i sitt liv
fikk fisken se vann…
Av og til tenker jeg på om vår til tider frenetiske søken etter Gud er som om en fisk svømmer
rundt og leter etter vann. Tenk om det faktisk er
sant at Jesus vil være med oss alle dager inntil verdens ende (Matt 28:20). Tenk om det er sant at
Gud sier: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke
(Hebr. 13:5). Når vi tenker oss litt om, så tror vi
jo dette! Vi vet det er nettopp dette Bibelen sier,
og vi velger å tro at det er sant. I Hebreerbrevet 4:2 står det: “men ordet som de hørte, blev
dem til ingen nytte, fordi det ikke ved troen var
smeltet sammen med dem som hørte det”. Jeg
tror rett og slett at dette med Guds nærvær i vår
hverdag, må bli mer enn teori, det må bli noe vi
virkelig tror på. En sannhet som ved tro blir vår.

Men som ellers i livet er det som oftest grøfter
på begge sider av veien. Bibelen forsikrer oss om
Guds nærvær, men vi blir også oppfordret til
både å søke det som er der oppe (Kol 3:1) og å
leve (vandre) i Jesus (Kol 2:6). Det er en plass for
den utfordrende forkynnelsen om helliggjørelse,
som peker på viktigheten av å fremstille oss selv
som et levende og hellig offer til glede for Gud.
Men vi må aldri miste troen på Guds nærvær.
Jeg tror at kjernen er å ved tro ta til eie Guds ord
som viser oss at vi har adgang inn til Guds nærhet, eller kanskje jeg heller skulle si: Inn til Guds
hjerte. Det er åpnet en vei for oss (Heb. 10:20),
og ingen ting kan stenge denne veien. Jesus selv
sa: Jeg er veien sannheten og livet, ingen kommer
til Faderen uten ved meg (Joh. 14:6).
Om det er andre mennesker, om det er vår egen
dårlige samvittighet eller om det skulle være den
onde selv, uansett hvem det er, Jesus har åpnet en
vei for oss, inn til Guds nærhet. Det “må” vi tro
på! Dette er ikke bare en vei til en enkeltstående
opplevelse, men det er posisjon vi får lov til å ha.
Jesus sa til en litt engstelig disippelflokk (Joh,
10:27-29): “Mine sauer hører min stemme; jeg
kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig
liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal
rive dem ut av min hånd. Det min Far har gitt
meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive
det ut av min Fars hånd”. Jesus sa dette for snart
2000 år siden, men han sier det fremdeles, inn i
våre hjerter.
Helge Terje Gilbrant

MISJON
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Gud velsigne deg!
Gud velsigne deg! Tre „enkle“ ord som ikke alltid blir lagt
merke til, men som er fulle av kraft og spiredyktige såkorn i
innhøstningsarbeidet for Jesus.
For en stund siden talte jeg i pinsemenigheten i München
(Tyskland), en menighet som støtter arbeidet med Gatekirken.
Etter møtet inviterte pastoren og hans kone meg med til middag på en stor kinarestaurant med plass til ca. 300 mennesker.
Ved inngangspartiet står en kvinne og hilser oss høytidelig velkommen. „Spontant“ sier jeg til damen „Gottes Segen“ – „Gud
velsigne deg“ og så blir vi vist til et bord. Plutselig løper kvinnen i retning „baren“ og snakker til en mann og peker på meg.
Kvinnen og mannen kommer til bordet vårt og han spør meg:
„Var det du som ønsket mine kone - Guds velsignelse - ? „Ja“
svarte jeg og er meget overrasket. Så sier han: „Min kone og jeg
kommer fra Mongolia og er begge buddhister. Imidlertid har
vi de siste månedene vært på leting etter de kristnes Gud, men
han er så vanskelig å finne. Nå har vi fått kontakt med en mann
som bor 100 kilometer unna og han forteller oss om Gud.
Da utbryter plutselig pastoren i pinsemenigheten: „Så langt må
du ikke reise, vår menighet er like om hjørnet, dit kan du komme“. Så kom det buddhistiske ekteparet til pinsemenigheten
og der ble de herlig frelst. Men ikke bare det! Flere av de ansatte
i restauranten, som også var buddhister kom til menigheten og
ble frelst. Er ikke det en flott historie? Det hele begynte med
„Gud velsigne deg“! Gjett hvor jeg går og spiser når jeg besøker
millionbyen München?
Gatekirkearbeidet i Mellom-Europa har båret rike frukter.
Sammen med Tabernaklet har vi besøkt 300 byer og i ca. 50
av dem er det blitt plantet pinsemenigheter. Det som kjennetegner de mange aksjoner med Gatekirken er at Gud gir oss
personlige ord til mennesker vi ikke kjenner. Jesus opplevde
dette til stadighet som f. eks. til kvinnen ved brønnen - personlige ord - direkte inn i hennes liv. Jesu liv var krydret med slike
situasjoner.
Vi opplever det „av og til“. Slik som det skjedde den gangen da
et Jehovas vitne kom til Gatekirken og ville diskutere. I samtalen med kvinnen gir Gud meg nøkkelordet „kjærlighet“. Alt
jeg sier til kvinnen er fylt med kjærlighet, omsorg og medfølelse. Etter mange, mange, mange timer sier hun plutselig: „Jeg
har aldri i mitt liv opplevd og møtt så mye kjærlighet som hos
deg“. „Be for meg - jeg vil også ha din Jesus som er helt fremmed for meg!“.
De andre i teamet var helt overrasket over denne utgangen,
fordi de hele tiden hadde sett på meg og ment at jeg investerte
altfor mye tid på denne kvinnen! Det ble en herlig bønnestund
med tårer, glede og et nytt liv. Etterpå overrakte kvinnen meg
en presang som hun hadde vært og kjøpt.

Eller da den katolske presten kom til Gatekirken og vi hadde
en lang samtale. Plutselig får jeg ord fra Herren midt inn i hans
situasjon. Dette var ikke lett for meg, for Gud viste meg at det
var synd i hans liv. Vårt lange, lange møte endte med et sterkt
bønnemeøte midt på torget i byen!
Eller da jeg snakket med en høy embedsmann om helt verdslige ting. Da samtalen var ferdig sier jeg til mannen: „Herr G.
Ha det bra - jeg ønsker Dem det aller beste - og hva er det?“.
Mannen ser på meg med undrende øyne og jeg vet ikke hva
han egentlig tenker om meg i sitt hjerte. Da svarer han: „Herr
Grüner, det må vel bare være at jeg er på fredsstien med min
svigermor“.
Da svarer jeg: „Nei Herr G. – mitt ønske for dem er enda sterkere“. Etter noen sekunder sier jeg til han: „Herr G. - jeg ønsker dem Guds rike velsignelse“. Ordene sank ned i hans hjerte
og jeg ser øynene blir våte. Så tar vi avskjed og jeg vet: Guds
levende ord er plantet i hans hjerte. Men jeg vet også! Jeg skal
møte Herr G. igjen i himmelen!
Jeg kunne fortelle og fortelle! Som den gangen jeg sto ved kassa
i et supermarked i tidligere DDR. Det var lang kø i supermarkedet og kassadamen sier til meg: „God pinse“! Da svarer jeg:
„Vet du hvorfor vi feirer pinsen“?. Nei“ - hun hadde ikke peiling. Så forkynner jeg henne evangeliet om Jesus og den Hellige Ånd - og køen bak meg blir lenger og lenger av mennesker
som ventet på og få betale sine varer - men som ikke kunne
„stikke unna“.
Misjon er ikke vanskelig! Det „greier til og med du“. Nå er det
snart jul og masse anledninger til å bruke ord. Du kan f. eks.
si ved kassa på Herkules eller ved et annet kjøpesenter: „God
jul“. Da svarer kassadamen tilbake „God jul“. Da spør du: „Vet
du hvorfor vi feirer jul?“. Da vet hun kanskje det, men du kan
legge på litt og fortelle henne enkelt om hva Jesus betyr for deg.
Og den lange køen bak deg MÅ lytte til dine enkle ord! Dette
er menighetsliv og Tabernaklet MIDT I SKIEN. Med deg som
evangelist og profet!
Takk for et godt samarbeid med deg og menigheten i 2016.
Gatekirkeprogrammet for 2017 er allerede i boks og skarer av
mennesker i Europa venter på god news fra himmelen – gjennom deg og meg.
Dine Spioner for Jesus i Mellom-Europa
Lill-Enid og Even Walther Gründer
0049 171 1782 693 (Mobil)
0049 8236 9595 87 (Fasttelefon)
even.gruener@bfp.de
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BARN OG UNGE

Høsten 2016 i
Høsten begynner å gå over i vinter, og når jeg skriver dette har
nettopp de første snødryssene kommet mens jeg og barnepastoren vår kjørte hjem fra Oslo med sommerdekk på bilen (bare
så det er sagt, i et forsvarlig og fint tempo). Høsten går alltid
fort. Skolestart, høstferie, HalloVenn og så går det mot jul. Allikevel er det mye vi rekker å både arrangere og oppleve i løpet
av en høst i TabbenUng, og jeg er takknemlig for å få lov til å
være med på det.

Annenhver tirsdag er det undervisning, hvor vi går gjennom
viktige temaer som: Finnes Gud?, Hvorfor kommer Jesus?,
Hvem er Den Hellige Ånd?, Bibelen, Bønn, Påvirkning, Misjon, Sosial rettferdighet osv. De andre tirsdagene har vi aktiviteter, som så langt i år har vært paintball, kanotur, gymsalaktiviteter og mer. Vi har også hatt en overnatting, og reiser
sammen på Get Focused. Lederne for TenTro i år er Eiril Sofienlund, Simone Janøy og meg selv.

TabbenUng-møtene
Fredagen er møtedag for ungdommene i Tabernaklet. Da samles vi for undervisning, lovsang og kafé. I TabbenUng har vi
sagt at vi ønsker å ”Dypere Sterkere og Videre”. Vi vil gi Jesus
til ungdommene, og formidle at det er et liv å leve med ham,
vi vil se sterke og gode relasjoner ungdommene imellom, og vi
vil se nye mennesker som får oppleve hvem Jesus er. Gjennom
høsten har vi hatt forskjellige talere både fra vårt eget miljø,
og andre som har kommet på besøk. Vi ser nye ungdommer
komme til, både fra vårt eget barnearbeid og andre, og mange
av ungdommene tar ansvar og vokser inn i oppgaver.

In the Light
In the Light er lovsangsteamet i TabbenUng. Det siste året har
In the Light hatt større kontinuitet i hvem som spiller, og det
merkes på mange måter. Måten de er med å lede imponerer
stadig, og det er også tydelig at de er en sammensveiset gjeng
som liker å spille, synge og tilbe Jesus sammen. I tillegg til å
spille på mange fredager er de også med å leder på noen søndager. Lederne i In the Light er rannveig Vindenes og Eivind
Erikstad

Lederskapet i TabbenUng består nå av: Johanne Vindenes,
Alexandra Karlsen, Therese Bergerud, Raquel Langvannskåsa,
Thomas Vierk, Bryan Semnani, Lars-Christian Rambekk og
meg selv. Disse personene har en nøkkelfunksjon i arbeidet, er
fokuserte på Gud og gjør en kjempejobb. Husk på dem i bønn,
og gi dem en ekstra oppmuntring når dere ser dem.

Arrangementer
Å dra på turer, leirer og konferanser er en stor og viktig del av
det vi gjør som ungdomsmiljø. Denne høsten har vi vært på
Tenleir på Fyresdal, sammen med de andre ungdomsarbeidene
rundt om i Telemark. Leiren var veldig positiv, med sterk atmosfære i møtene, varierte og bra aktiviteter og flotte fasiliteter
på leirstedet vårt.
Vi har også besøk av Leeland i Tabernaklet, og de hadde en
flott konsert med tydelig budskap og bra musikk.
Når jeg skriver dette har vi enda ikke vært på Get Focused, og
vi skal også på besøk til Betania Stathelle for å fellesmøte med
dem. Det er altså fortsatt mye å glede seg til.
For å avslutte denne lille oversikten over hva som skjer i TabbenUng har jeg lyst til å si at jeg merker en lengsel i ungdommene etter det som har med Gud å gjøre. De er oppriktig interessert og ønsker både å lære, men også å kjenne Ham og se
hva det vil si å leve med Ham. Dette strekker oss som ledere til
å i enda større grad ha noe å gi dem, slik at de kan bli elsket,
utrustet og lært opp i det livet som Gud har for dem. Dette er
spennende, og utrolig stort å få være med på!

TenTro
Også i høst har vi fått noen flotte TenTroungdommer i Tabernaklet. De fleste i TenTrokullet kjente hverandre fra før, så det
er en skikkelig sammensveiset gjeng som møtes hver tirsdag.

Til deg som har barn i ungdomsarbeidet vårt: Takk for tillitten,
og for at du som forelder er med å bygge ungdomsarbeidet.
Uten foreldre som kjører og henter, heier på ungdommene,
skaper treffpunkt for ungdommene utenfor menigheten, er bevisste i sin egen tro og snakker godt om ungdomsarbeidet ville
vår oppgave vært veldig mye vanskeligere. Så takk! Og til deg
som ber for oss: Takk! Du er med på noe stort!
Bjørn-Richard
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Stallen på handelstorget
10. desember er det vår tur i Pinsekirken Tabernaklet til å stå
sammen med Skien kirke ved stallen på handelstorget. Det er
andre året vi gjør dette. Ifjor møtte vi mange hyggelige mennesker som lurte på hvorfor vi sto ute utkledd som gjetere og
engler, Maria og Josef. Vi fikk fortelle juleevangeliet til mange barn og voksne som kom innom. Vi delte ut noe varmt å
drikke og pølser til de som ville ha det. Flere kledde seg ut og
tok julebilde. Vi står der på markedsdagen, som ifjor, og det er
masse folk i byen.
Vi trenger medhjelpere til å stå i stallen – er du glad i å snakke
med mennesker og ønsker å dele juleevangeliet med mennesker i byen – er du hjertelig velkommen. Ta kontakt med barnepastor Carina Arca for å melde deg til tjeneste.

Barnearbeiderkurs Input/Output
Jarle Waldemar og Svein Robert Solberg holdt kurs 21.–22.
oktober i Pinsekirken Tabernaklet. Det var rundt 100 ledere
fra Savanger i Vest til Oslo i Øst som var samlet til inspirasjon
og opplæring.
Jarle og Sven Robert underviste om temaene: Har du blitt hacket? En tro som varer. Nå inn til dagens barn. Hva gjør jeg når
barna bråker? Mfl.
Vi delte inn i 15 grupper som forberedte en bibelfortelling som
skulle presenteres for barn ved bruk av hørespill, bilder, film,
dokker og drama. Hver gruppe fikk to minutter for å vise hverandre det de hadde forberedt. Utfordringen ble tatt av ledere
som ikke kjente hverandre på forhånd og mange fikk utfordret
seg selv til å gjøre noe nytt!
God mat og godt fellesskap var prikken over ien – denne helga!
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MISJON

Tilbake til røttene
I oktober hadde vi en ﬁn og minnerik helg med mange gode
følelser. Arild og jeg besøkte Nyambare Hill, misjonsstasjonen som mine foreldre Astrid og Arne Tveter, var med
å bygge opp i 1966. Altså runder misjonsstasjonen 50 år i
disse dager.
Misjonsstasjonen har sin historie tuftet på 4 grunnpilarer.
Evangelisering, utdanning, helse og nødhjelp og alle disse er
fortsatt i utvikling og aktivitet.
Å gå rundt på stasjonen og se alle de kjente bygga jeg vokste
opp med, og oppleve hva de nå er fylt med av aktivitet, var en
flott opplevelse.
Mange av husene er slitte og trenger en oppussing, men det
viktigste er jo at de fortsatt er i bruk og gir mange mennesker
glede og hjelp.
Jeg møtte flere som husket meg som ei lita og blond jente med
blå skoleuniform. Kanskje ikke så vanskelig å huske meg siden
jeg er den eneste hvite eleven som har gått på den lokale skolen
langt inni ”luo-land”.
Flere husket at vi lekte sammen i landsbyen og at de fikk låne
dukker og biler av oss norske barna. Jeg for min del husker vi
formet krukker og skulpturer av den røde leiren, laget bastskjørt av sisal og frilek i bushen. Skolen er nå overtatt av myndighetene og er fortsatt i drift, men tilgang på skolepulter og
annet utsyr til barneskolen var svært dårlig. All innsats ligger
i driften av videregående skole som rommer ca 570 elever.

Denne skolen en av de beste skolene i distriktet og kan skryte
av svært gode resultater.
Organisasjonen Heart for Kenya, drevet av Wenche Bjørnstad
fra Tønsberg har gjort en fantastisk jobb de siste 5-6 årene og
har hjulpet mange mennesker i nød. Boring etter rent kildevann på misjonsstasjonen, etablering av selvhjelpsgrupper for
enslige enker/enkemenn (innen bla jordbruk, hønseklekkeri,
såpelaging) for å skaffe seg et levebrød. Hun har opprettet et
omfattende sandloppeprogram hvor det er ansatt 6 personer
som reiser rundt og behandler barn på skoler og oppsøker syke
ute i landsbyene. Fadderordning for om lag 270 foreldreløse
barn som mottar støtte til skolegang og mat. Barna bor i sine
hjem og går på lokale skoler. En stor oppgradering av helse-
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klinikken med diverse medisinteknisk utstyr, innlagt strøm og
vann trekker 50-60 pasienter daglig. Her opplever pasientene
at de får god hjelp for sine plager og det er alltid medisiner å få.
De har også 10-12 fødsler i måneden.

At barna ble fortalt at de hvite kom for å suge blodet ut av
dem var visst ikke et helt uvanlig skremselsutsagn hvis de var
slemme. Ikke rart vi opplevde at barna ofte løp skrikende bort
da vi viste oss dypt inni landsbyene…

Pinsevennene i Kenya har opplevd stor kirkevekst de siste 30
årene, og dette gjelder også arbeidet som går ut fra Nyambare
Hill. De har flere utposter rundt i området og de opplever at
kirken de har blitt for liten. Et stort nytt kirkebygg er nå under
oppbygging. De satser stort og hvert medlem oppfordres til å gi
sin skjerv av midlene som trengs til det nye kirkebygget.

Jeg fikk synge sammen med Francis Juma på Swahili i kirken
denne søndagen. Francis var en av de første guttene som fikk
skolegang gjennom stasjonen og som siden ble evangelist,
komponist og sanger. For første gang i mitt liv holdt jeg en
liten preken. Jeg må altså ut til dypeste Afrika før jeg tør å gjøre
dette. Verset jeg talte om er tatt fra Åpenbaringen 3:8 ”Se, jeg
har satt foran deg en åpen dør, og ingen kan lukke den igjen”.

Vi fikk være med på en helt spesiell Gudstjeneste denne søndagen. Selvfølgelig ble det en seanse med historie og minner fra
pionertiden ved misjonsstasjonen. 3 av de gamle medlemmene
kunne fortelle hvordan de opplevde de første hvite menneskene som kom til stasjonen med store tropehjelmer, målebånd,
macheter og spader.

16. desember skal menigheten feire sitt 50-års jubileum.
Anne-Stine Tveter Reidarsen
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ETTER SKOLETID

Vi har det gøy på ETTER SKOLETID!
Hver onsdag ettermiddag når det ikke
er skolefri, så vil du se en haug med
sykler slengt over hele området ved
nedgangen til “Kafe Seehus” – og der
nede er det yrende liv.

–Vi har hatt minst 70 til 80 barn her
hver onsdag etter sommerferien, forteller
barnepastor Carina Arca, – og de fleste
av dem kommer fra hjem som ellers ikke
har noe kontaktpunkt med menigheten.

– Vi mangler flere vokse menn her, sier
Carina, gjerne pensjonister eller andre
som har mulighet til å være samtalepartner og leksehjelp på onsdager. Det er
bare å komme!
Vi kan bekrefte at her er det ikke vanskelig å få kontakt. Noen savner sikkert
voksne som har tid til en prat. Det er
kanskje typisk for vår tid, mye å engasjere seg med, se på, taste på, og jobbe
med, men lite kvalitetstid i form av en
god samtale.

Her er stor aktivitet, noen leser lekser,
andre arbeider på sin skole-datamaskin,
noen spiller «ping pong» og andre koser
seg med saft og pizza fra kafeteriaen.
Hvorfor kommer dere til «Etter Skoletid» her på Tabernaklet?
–Fordi her møter vi mange nye å bli
kjent med, sier en av deltagerne ivrig.
– Det er litt gøyere å gjøre lekser her, sier
en annen.
Det er smil og latter men ikke bråkete,
slik at de som jobber med lekser ikke blir
forstyrret.

Her øves det på å lage grønne småkaker til
JUL...( Eller – slik det faktisk var, Aktiviteten
denne dagen på det kreative bordet: Muffins!)

– Deg har jeg ikke hilst på før, sier en
liten gutt og strekker frem handa og sier
navnet sitt, Rolf-Erik sier jeg, og tenker
«du verden hvor høflig og vennlig barna
er i vår tid!»

Hva syntes dere er mest artig her på
«Etter Skoletid»?
– Det er å prate, og å ha Bibel-Quizen!
Vi hører en fortelling fra Bibelen og etterpå får vi spørsmål fra det vi har hørt
som vi svarer på mobiltelefonen og ser
hvem som svarer best og fortest. Det er
mer moro enn å fange figurer på «Pokémon Go»!
Tekst/foto: Rolf-Erik Janøy

Denne flotte gjengen holder barna med boller, pizza og vafler mm, og har også tid til å hjelpe barna med andre ting når det trengs. Fra venstre Ally
Vestøyl, Torgunn Bærland Jacobsen, Solveig Bjørntvedt Wiik, Carina Arca og Berit Skoland. (Bjørg Moen var på legorommet!)

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND
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ANNONSER

VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
35 52 49 00

Hjelp til
”disse mine minste”
Skolegang til fattige
messianske jøders barn
i Jerusalem.
Kasserer: Reidun Warud
Pb. 250, 3054 Krogstadelva.
Konto: : 05345211529
NPAI (Norske pinsevenners
arbeid i Israel)
Info: tlf. 911 32 604,
e-post: w-hanorr@online.no

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

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

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

HELE DØGNET:

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

Egen parkeringsplass
* Vi besørger alt ved begravelse og kremasjon

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

Privattelefoner:

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

35 52 49 00

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

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

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

Otto Halvorsen

Tlf 40 40 18 22

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

Leif Olav Olsen

BEGRAVELSESBYRÅ ANS

MAT – JESUS – OMSORG

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

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

VAKTTELEFON

35 54 17 17
BYRÅET FOR HELE GRENLAND

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

Hymne
Fader vor, kom oss i møde.
Hjelp os du som gav din søn, der led for oss og døde.
I vort hjem mørket os knuger.
Lad oss skimte stjernen over Bethlehem.
Herre, hør! Hold dine hænder
over dem som kjemper, som lider og dør.
Giv oss fred! Hør vor bøn!
Lad det være alle vore tårers løn.
Mine børn, elsk hverandre.
Se, jeg gav min Søn at i hans fodspor I skal vandre.
Lyd mit ord, elsk hverandre!
Tilgiv alt, så blir der dag og fred på jord.

Miljømerket trykksak 2041 0749 – Erik Tanche Nilssen AS

Nils Larsen

