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REDAKSJON / LEDER

Menighetsblad for

Pinsekirken Tabernaklet, Skien

Besøksadresse:
Kontoradresse:
Kontortid:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internett:
Pastor:
Adm. leder:
Barnepastor:
Ungdomspastor:
Sekretær:
Kasserer:

Cort Adelers gate 5
Fredrik Stangs gate 12
Tirsdag og onsdag kl.10.00-14.00
35 52 01 46
35 53 19 52
post@tabernaklet.no
www.tabernaklet.no
Helge Terje Gilbrant
Vidar Tellefsen
Carina Arca
Bjørn-Richard Pedersen
Gunn Hoff
Svein Follegg

Redaktør: H. T. Gilbrant
Red.komité: Arild Reidarsen
Wenche Heiberg Ødegård
Send e-post til: reidarsen@gmail.com
Foto: Wenche Heiberg Ødegård
e-post: heiberg.wenche@gmail.com
Menighets- og misjonskasserer:
Svein Follegg, tlf. 35 94 06 36
Menighetens konti:
Bank menighetskasse: 7202.05.26034
Bank misjon: 7202.05.26042
Bank PSGS-gaver: 7177.05.81650
Nødhjelpskonto: 1503.68.94862

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!

Tilbakeblikk
på 2016
Menigheten har hatt sitt årsmøte og da ser vi mest framover, men også noe tilbake på året som har gått. Vi er en
menighet med stort engasjement, mye blir gjort av mange,
samtidig ber vi om at flere skal oppleve Tabernaklet som sin
menighet. Vi vil alltid erkjenne vår avhengighet av Gud og
be om hans hjelp!
Ved årets slutt skriver vi gjerne en årsrapport. Apostelen
Johannes videresendte en tilstandsrapport til menigheten i
Filadelfia, men den egentlige forfatteren var Jesus selv. Jesus
skriver at han vet om menighetens gjerninger og at han også
vet at menigheten har liten styrke. Men så skriver Jesus: “du har
holdt fast ved mitt ord og ikke fornektet mitt navn.” Vi kan
skrive en årsrapport og vi kan beskrive en menighet med stor
aktivitet og mange trofaste medlemmer. Men når alt kommer til
alt; det store spørsmålet er hva Jesus mener om menigheten vår.
Jesus skrev ikke bare at han visste om menighetens gjerninger
og deres svakhet, men han slo fast at Jesus selv hadde satt foran
menigheten en åpnet dør! Det var menighetens privilegium
og dens ansvar! Uttrykket “åpnet dør” kan peke på forskjellige
ting, kanskje mest nærliggende er det å tenke på muligheter
til å dele vitnesbyrdet om Jesus. Paulus skrev at da han kom
til Troas for å forkynne evangeliet, hadde Herren allerede
åpnet en dør for ham (2 Kor 2:12). Menigheten i Kolossai blir
oppfordret til å be om at det skal bli åpnet en dør for Ordet, så
Paulus skal kunne forkynne (Kol 4:2). Herren har åpnet en dør
av muligheter for oss i Tabernaklet. Det er en dør som Han har
åpnet, og ingen kan lukke igjen.
Vi har en omfattende årsrapport (les den på tabernaklet.no).
Den viser et stort engasjement og jeg vil takke den enkelte som
så trofast tjener Gud i vårt menighetsfellesskap. Takk for all
tid og penger som blir gitt. Året 2016 er enda et år der menig
hetens utgifter øker, men likevel enda et år da regnskapet viser
et overskudd. Det at vi har inntekter som gjør det mulig for oss
å utvide virksomheten er viktig. Vi satser mer og mer på barn
og unge, selv om det er svært viktig at heller ikke den voksne
generasjonen blir forsømt.
Vi har ikke døpt så mange i 2016 som vi skulle ønske. Vi har
fått 15 nye medlemmer og 14 er utmeldt eller overført til
andre menigheter, i tillegg til de som døde. Vi skulle ønske at vi
hadde hatt mange flere nye medlemmer, men vi vil tro at Han
har satt foran oss en åpnet dør!
Helge Terje Gilbrant
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Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
24. og 25. mars
Kvinnekonferanse
31. mars – 2. april Released 17 – ungdomshelg
4. til 6. april
Påskevandring i Tabernaklet for barnehager i Skien.

Jubilanter:

Påskens møter:

95 år:
Ingrid Bergsland

01.04.17

90 år:
Else Marie Taranrød

30.05.17

85 år:
Ellen Borgen
Dora Marie Evensen

06.04.17
01.05.17

80 år:
Anne Marie Lindberg
Rolf Johnny Hansen Nenseth
Leif Sønstvedt

17.04.17
11.05.17
07.06.17

75 år:
Thor Holmbakken

02.04.17

70 år:
Hedvik Ovidie Hågan
Anne Marie Bragne

16.05.17
06.06.17

60 år:
Inger Liv Lauritzen
Kenneth Bjørkholt
Inger Hilde Fjære Bergersen
Marianne Tellefsen

04.04.17
08.04.17
13.04.17
12.05.17

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

Nye medlemmer:
Marius Tuva Karlsen
Marit Skjetne
Arnt Christian Teigen
Anastasiya Bukhala
Sondre Melås

Døde:

Rolf Bjørnar Halvorsen
Karen Torsberg (Ulefoss)
Eva Lillian Gaulin
Eva Johanne Aas

18.09.2016
02.11.2016
13.11.2016
11.12.2016
11.12.2016

11.11.2016
16.11.2016
25.11.2016
28.12.2016

9. april
13. april
14. april
16. april
21. og 22. april
23. april
7. mai
22. mai
11. juni

kl. 11.00 Palmesøndagsgudstjeneste. Helge Terje Gilbrant
kl. 17.00 Skjærtorsdagsmøte i kafèen med nattverd og kveldsmat.
kl. 11.00 Langfredags Gudstjeneste. Ole og Laila Holmen.
kl. 11.00 1.påskedagsgudstjeneste. Helge Terje Gilbrant
Vårdugnad i og utenfor lokalet.
kl. 11.00 Storsøndag, besøk av Miriam og Johnny Pettersen.
kl. 19.00 Kveldsmøte.
kl. 11.00 TenTro Gudstjeneste
kl. 19.00 Annerledeskveld med Ruth og Ole Johnny Larring.
kl. 11.00 Sommerfest
Konsert med Carina og Jard Samuelson, ute-aktivtiter, grilling,
olabilløp +++

Hva skjer framover?
AMIGOS - misjonshelg for
søndagsskolen 22-23 april
Lørdag 22. april kl.10.00 – 14.00 samles
barn i aldermen 3år – 9år i Barnas hus for en
spennende reise ut til et annet kontinent for å
oppleve misjonslandene vi samarbeider med –
billetter deles ut og i løpet av noen timer vil vi
oppleve og lære mye sammen!
Grandiosa 5-7 trinn har overnatting på
loftet i barnehagen fra 22-23. april De har også
misjon som tema for overnattingen!
Søndagens Gudstjeneste blir en misjons
fest for hele menigheten og barna fortsetter
de spennende reisene tilbake til Norge via
Tyskland… Etter Gudstjenesten er det smaks
prøver fra misjonslandene i kafeen!

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 2/2017 er 12. mai 2017
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Foreldremøte for barn og unge!
Fredag 20. januar hadde barn og unge sitt første felles
foreldremøte med barne- og ungdomspastor.
Vi la frem våre tanker om mål og arbeidsmåter for barn og unge
i menigheten, før det var mulig for foreldre å stille spørsmål til
arbeidet. Vi tok opp flere saker som foreldrene var opptatt av
og som vi jobber videre med. En del av møtet var å sette inn i
kalenderen spesielle datoer for arrangement det neste halve året.
Det var 4 familier fra barnearbeidet og 4 familier fra ungdoms
arbeidet representert. Det er ikke mange …men det er en start!
Søndag 22.januar var det 4 nye familier samlet på foreldremøte
for barn under skolealder.

Vi vil holde foreldremøte felles for barn og unge i starten av
hvert halvår og ønsker mange foreldre velkommen framover!
Å legge tilrette for et godt samarbeid mellom hjem og kirke er
målet for møtene.
I tillegg vil vi oppmuntre til å bruke våre sider på facebook
for å få ukentlig informasjon om hva som rører seg i barne og
ungdomsarbeidet:
BFA.tabernaklet.no og TabbenUngSkien
Både barnepastor (40480101) og Ungdomspastor (99517923)
er tilgjengelig for samtaler med foreldre om barn, ungdom og
tro. Ta kontakt!
Carina Arca

Grenland kristne
skole

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

www.grenlandkristnskole.no  

E-‐mail:  post@gkskole.no  

BARN / UNGDOM

SIDE 5

Grupper for
barn og tweens!
Hadde barnet mitt bare hatt noen venner i menigheten, så
hadde det vært lettere å få med alle i familien til Gudstjeneste!
Et kjent sitat fra foreldre som sliter med å få barn og unge med
til Kirken.
Å få gode venner tar tid! Å beholde venner krever at en er
interessert i å være sammen, gjøre ting sammen, ha opplevelser
på godt og vondt sammen – over tid. Fra ung alder er det lurt
å komme sammen i hjemmene, dele livet og troen på Jesus
sammen.

Når barna er små er det foreldrene som bestemmer hvilke
aktiviteter som skal prioriteres og det kan være lurt å være
aktivt med på å legge tilrette for at barn skal utvikle vennskap.
Disse gruppene bør ikke være for store, bør møtes regelmessig
og ledes av en voksen.

I menigheten har vi vært veldig aktivitetsorienterte. Tilbudet
til barn har vært preget av at vi skal utføre aktiviteter. Vi har
de siste årene sett behovet av å endre på denne strukturen og
legge tilrette for møter mellom mennesker, hvor vennskap utvikles.

Vi søker foreldre med et åpent hjem, og åpent hjerte! Som en
del av barnearbeidet ønsker vi å øke antall grupper i hjemmene
for barn. Barnepastor hjelper med oppstart og organisering.
Det er mye en kanskje lurer på: hvor mange skal det være?
Hva kan en gruppe gjøre sammen? Hvem gir oppfølging?
Bør det være bare gutter/jenter kan vi blande alderstrinn?
Registreres gruppen som en del av barnearbeidet i Taber
naklet, kan vi søke om midler til aktiviteter som kan gjøres
i gruppa.

Hvordan vi gjør det er veldig forskjellig! Noen grupper
bruker langt tid til samtale, andre mye tid på spill, lek, sport,
matlaging – Alle har et mål om at gruppen skal komme
sammen jevnlig og over tid.

Be over dette og ta kontakt med barnepastor for å samtale
og starte ei gruppe i ditt hjem, eller sammen med et annet
hjem!
Carina Arca
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Fortellerkveld i barnehagen

Grønn gruppe har fortellingen om Kong
Daraios, Daniel og løvene

Løvene i Løvehulen

Førskole gruppa spiller Gullhår og de 3
bjørnene

Her maler førskole gruppa kulisser til
forestillingen

Foreldre og søsken som kom for å se på

Onsdag 1. mars hadde barnehagen
vår en fortellerkveld for foreldre og
søsken. Da viste vi frem noe av det vi
har jobbet med den siste tiden. Vi har
gjennom hele dette året hatt eventyr
som tema. I tillegg har vi en ny bibel
fortelling annen hver måned. Denne
kvelden viste vi frem eventyret om
Gullhår og de tre bjørnene, eventyret
om Skinnvotten og bibelfortellingen om
Daniel i løvehulen. I tillegg sang vi noen
sanger.

sanger, eventyr og bibelfortelling de siste
ukene.

sanger. Barna sang ut så høyt og flott og
man kunne skimte mange stolte foreldre
i salen. Etter dette var det de ulike grup
pene sin tur til å fremføre det de hadde
øvd på.

Det er mye jobb i forkant av en slik
kveld. Barna har vært med på å male en
stor skog, som var kulisse til eventyrene.
Dessuten har vi skrevet og tegnet på
mange billetter, for det må man jo ha på
en forestilling! Vi har øvd masse på både

Dagen i forveien hadde vi en premiere
fest for vennebarnehagen vår, Betanien
barnehage. 12 barn og 2 voksne kom og
var publikum. Barna var kjempeflinke og
det var fint å få øve seg på å spille med
publikum.
På fortellerkvelden startet vi med enkel
middagsservering nede i barnehagen.
Da fikk foreldrene og søsken som kom
rett fra jobb eller skole, muligheten til få
seg en liten matbit. Etter hvert gikk vi
opp på loftet, der vi hadde ordnet klart
med sene og sitteplasser til 50 personer.
Vi startet det hele med å synge «Jesus,
du er min venn for alltid» og flere andre

Slike arrangement er med på å styrke
samholdet i barnehagen. Foreldrene
blir bedre kjent med hverandre og oss
og vi får vist litt av hvordan vi jobber
i barnehagen. Vi formidler eventyr,
regler og sanger som er en viktig del
av vår kulturarv, samtidig som vi kan
formidle at Jesus er viktig del av hver
dagen i barnehagen gjennom bibelhis
torier, sanger, erfaringer m.m
Janne Ottersen Follegg
Pedagogisk leder
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Langdistanseforeldre

Bevisste / Bevisstløse
Så er barnet kommet og vi har blitt foreldre. Ny situasjon, nye
følelser, nye tanker og handlinger. Næring , søvn, rene bleier
og framtidsplaner for den lille. Fysisk kontakt / blikk for trygg
tilknytning, " småtrim" for å styrke kroppen, kontakt med fa
milie for å utvikle tilhørighet, frisk luft for sunnhet. Mange
flotte, men også strevsomme dager, måneder og snart år. Vi er
bevisst på at kosten må tilpasses utviklingen, større klær hand
les inn, nye lekekamerater, barnets horisont utvides, og som
kristne forelder har vi troen vår som bakteppe.
Hvor bevisste er vi på at troen skal bli en del av utviklingen
hos barna våre? Når må tanker føre til handling?
Som " Langdistanseforeldre" må grunnlaget legges i hjem
met på alle områder, også tro, og det krever aktiv handling,
som alt annet, rundt barnet vårt. " Langdistanseforeldre" har
mål og delmål for barnet sitt, det være seg helse, utvikling,
familie, venner, kunnskap mm. Det kjennes godt når barn/
foreldre oppnår delmål sammen. Har vi mål / delmål vedr.
barnets tro? Hva med venner, menighet? Troens synlighet
i hjemmet er viktig. Hva med den "drahjelpen" vi kan få i
menigheten? Ønsker vi at barna våre skal ha kristne venner
i tillegg til andre gode venner? Ønsker vi at tenåringen/ung
dommen vår har venner og trives i menigheten?
Jeg har alltid sagt:" Å være foreldre er hardt arbeid med
utrolig mye glede". Egne behov og ønsker må settes til side.
Har vi tatt en bevisst beslutning om vårt ønske om tro, venner,
menighet, så starter jobben tidlig. Er du bevisst og handler ut
fra din vurdering eller er du " bevisstløs" og tenker det ordner

seg? Min erfaring fra mange år i barnearbeidet sier meg at det
gjør ikke alltid det.
Jeg håper du ser viktigheten av å ta med barna tidlig til
menigheten. Visst kan det være strevsomt og mye annet kan
friste. men egne behov/ønsker bør ikke komme i veien for vårt
mål vedr. barnets utvikling av tro og vennskap i menigheten.
Her knyttes kontakt i småbarnsalder, barna treffes jevnt
i skolealder. Barna er i en grei alder men en litt annen tid
ligger foran. 10-12 åringer fristes av mye, og vennskap utvides.
Nå blir det viktig å fokusere på målet vi har satt som "lang
distanseforeldre". Det kreves målretta aktiv handling i større
grad enn tidligere.
Jeg ønsker å oppmuntre deg! Ta jobben og de utfordringer
som kommer! Oppmuntre / kople barn til menighetens
aktiviteter, inviter venner til hjemmet ditt, dra på leir. Ja, rett
og slett: Vær bevisst!
Jesus sa:" La de små barn komme til meg. Hindre dem ikke:"
Da var det disiplene som kunne hindre barn. Kan vi som
foreldre være et hinder for at barna våre når fram til tro
på Jesus? Er vi en tydelig veiviser enten vi er unge eller
eldre foreldre/ besteforeldre? "Langdistanseforeldre" er sitt
ansvar bevisst, står løpet ut i bønn, aktiv handling og ivrig
supporter.
Gud velsigne oss alle i aktiv handling for barnets tro
Edle Kornmo Follegg
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En vinterrapport fra Grenlandsskolen

I vekslende vintervær aker, klatrer og
spiller vi fotball på skolen. Vi synger,
leser, regner, filmer, fremfører, broderer,
eksperimenterer og mye mer. Vi snakker
om bibelvers, karaktertrekk og verdier.
Det er utviklingssamtaler og foreldremø
ter… Det er slik vinteren er på Grenland
kristne skole.
Nylig hadde ungdomsskolen, sammen
med ungdomsskolen på Skauen kris
telige skole, besøk av organisasjonen
«Menneskeverd». Ungdomskonsulenten

fortalte på en lett forståelig måte og med
ungdommelige hjelpemidler, om livs
verdi før fødsel, ved ulike sykdommer
og ved livets avslutning. Ekstra snakket
vi om Downs syndrom, en sak som har
vært mye i media i det siste. Ved vår sko
le kjenner alle et barn med downs,- det
engasjerte. Slike besøk fra organisasjoner
med et tydelig og viktig budskap former
holdninger og skaper engasjement.
I slutten av februar hadde vi Åpen skole
en ettermiddag. Det var undervisning i

alle klasserom og vaffelsalg i gymsalen.
Mange hadde funnet veien og det var
mange gode samtaler med nåværende og
kommende foreldre og andre.
1. april reiser 9. og 10. trinn på en ukes
tur til Bulgaria. Der skal de besøke to si
gøynermenigheter, en flyktningeleir og
barnehjem. Det blir tid til kulturel
le aktiviteter, avslapning og å se seg
rundt i landet også. Det blir «dannel
sesreise» sammen med gode klasseka
merater og to lærere. I siste skoleuke
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i vår låner vi Fyresdalsbussen og resten av
får en skoledag i Tusenfryd.
For tiden jobber vi med nytt reklame
materiell for skolen. Vi ønsker å bli mer
synlige. Nå er bildene tatt og vi er spente
på reklamebyråets forslag. Du kan alle
rede finne oss på nett.
Vi har startet planleggingen av neste
skoleår. Det er et spennende puslespill
med nye elver og personale. Vi sender

ut et, for oss rekordstort, 10.-klassekull
med 10 elever. Disse skal erstattes med
nye elever og flere til. Vi har allerede seks
1. klassinger klare for høsten. Vi håper
på enda flere! Det er alltid flott med
mange på de lave trinnene for da får de
et godt grunnlag for skolegangen sin og
får med seg mest mulig av det vi ønsker å
formidle. Høsten 18 har vi allerede reser
vert plass til 9 skolestartere, så det er ikke
tvil om at skolen vil vokse. Det er plass
til nye elever på alle klassetrinn. Mange

barn vil ha godt av å gå på vår skole. Og
vi ber om flere.
Innimellom får vi besøk av voksne som
har gått på Strømdal skole, jobbet der
eller er med i en av eiermenighetene. Det
er alltid kjekt å vise rundt og fortelle om
skolen nå. Ta gjerne kontakt om du vil
vite mer om skolen!
Øyfrid Sofienlund

Olabilløp i Lundedalen
11. juni kl. 13.00 -15.00
Start: Marensro – Mål ved Golfbanen
Premieres:
Beste tid og Lengste tid, Morsomste bil, Herligste vennegjeng, Artigste kostyme,
Beste heiagjeng!
Påmeldingsavgift: 100 kr. pr. bil. Barn – familier – ungdom - voksne
Påmelding til 40 48 01 01 eller carina@tabernaklet.no

Speidergudstjeneste 26. mars
Speiderne har denne våren vært rundt om i byen og opp
levd mye spennende! Søndag 26. Mars kommer de til oss!
De marsjerer inn, leder oss i starten av gudstjenesten og
når barna går til søndagsskolen – Taler Trudi Welde som
er speidermamma, leder og flott evangelist!

SIDE 10

UNDERVISNING

Undervisning

“Likevel!”
Det var nok ikke så bra med kong David.
Trolig bestemte han bare over en liten del av
Israels hær, og hans styrke ga ikke mye
respekt. David og folkene hans setter kursen
opp mot Jerusalem, men der håner jebusittene
ham og sier: «Her kommer du aldri inn! Halte
og blinde skal drive deg bort og si: Her kommer David aldri inn!» Bibelteksten slutter ikke
med jebusittenes hån, fortsettelsen av verset
er: «David inntok likevel Sion-borgen, som nå
er Davidsbyen».
Jeg husker som liten gutt, Cirkus Arnardo hadde
parkerte alle bilene sine og satt opp teltet, det
var tid for Cirkus. Jeg var betatt av elefanter som
kunne regne og apekatter som gikk kledd som
mennesker. Ufattelig var det å se ei dame som
kunne sveve i løse luften og ikke minst å se
sjefen selv, gamle Arnardo, gjøre sine ufattelige
tryllekunster. Vi kunne jo ikke tro det vi så, og
godt var det. For det var jo ikke slik det så ut! Det
vi så var illusjoner og lureri. Elefantene kunne
egentlig ikke regne ut hva 8 x 4 var og heller ikke
kunne mennesker sveve i løse luften.
Ting er ikke alltid slik det ser ut! Davids fiender
hånte og gjorde ham til latter. «Her kommer du
aldri inn. Halte og blinde skal drive deg bort!»
Men likevel inntok David byen. På tross av det de
sa og på tross av hva det så ut som.
Vi skal snart feire påske. Det som så ut som det
totale nederlag; Jesus forlatt og korsfestet, var
ikke slik de så ut. Mørket hadde ikke overvunnet
lyset. Ondskapen hadde ikke overvunnet det
gode. Djevelen hadde ikke overvunnet Gud. Det
så bare slik ut.
Det som virkelig skjedde var dette: «Han kledde
maktene og åndskreftene nakne og stilte dem
fram til spott og spe da han viste seg som seier
herre over dem på korset.» Det som skjedde var

at vi ble frelst, den dagen for snart 2000 år siden,
straffen vår ble sonet. En som døde som en dømt
kriminell, var han som i kjøpte oss fri fra all for
dømmelse og ga oss arverett til himmelens herlig
het. Ting er ikke alltid slik det ser ut.
Vi må nok erkjenner vår svakhet, vi fortviler over
vår utilstrekkelighet og vi fristes til å tenke at vi vil
aldri kan passe inn i himmelens fullkommenhet.
Om noen skulle spotte og si at vi aldri kommer
inn i noen himmel, da husk: ting er ikke alltid
som det ser ut til!
«Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik
ham, for vi skal se ham som han er».
Helge Terje Gilbrant

PÅSKEANDAKT
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Pilatus og Kristus
Påskeandakt v/Ole Holmen

Begge var sterke menn, med makt. Men de var sterke på helt
ulike måter. - Pilatus hadde verdslig makt, men brukte den
feil når det virkelig gjaldt. Av frykt for folket, for jødene.
- Kristus hadde også makt, men hans rike var ikke av denne
verden. Han kunne bedt sin Far i himmelen om å sende en
engleskare til redning. Men gjorde det ikke. Fordi han ville
frelse folket. – Begge visste egentlig hva som var rett å gjøre.
Men Pilatus gjorde ikke det rette, han var for feig. Kristus
derimot gjorde det som var rett, og han reddet verden!
Jesus ble først forhørt tre ganger av Det høye råd. Det
fjerde forhøret skjedde i Antonia-borgen fredag morgen,
ved dommersetet Gabbata (Stenlagt) hos landshøvding Pon
tius Pilatus. Han hadde sin verdslige makt fra romerne; han
var guvernør med stor makt. Jødenes religiøse ledere hadde
overlevert Jesus til Pilatus, som straks gikk i gang med å forhøre
ham. – Er du jødenes konge? – Du sier det! Men mitt rike er
ikke av denne verden! – Jeg finner ingen skyld hos ham, sier
Pilatus. Men så hørte landshøvdingen at Jesus var galiléer. Da
fant han en utvei. Han sendte ham til Herodes, landsfyrste i fra
Galilea, på besøk i Jerusalem. Som sendte ham tilbake. Men
den dagen ble Pilatus og Herodes venner!
Pilatus visste nå at Jesus ikke hadde gjort noe som fortjente
døden, etter romersk målestokk. Men fordi han tidligere
hadde vært i konflikt med jødene - og blitt rapportert til
keiseren - torde han heller ikke gå i mot de religiøse lederne.
Han forsøkte derfor en ny løsning. For hver høytid pleide
landshøvdingen å gi en fange fri, den de ønsket. Han hen
tet fram Barabbas, en beryktet fange. - Hvem vil dere gi fri,
Barabbas eller Jesus? Han regnet nok med at når dette var

valget, ville de gi Jesus fri. Men han forregnet seg.
- Gi Barabbas fri, ropte de? - Hva skal jeg da gjøre med Jesus,
som blir kalt Messias? Da ropte de: Korsfest ham!
Pilatus fikk ennå en mulighet til å velge rett. Mens han satt
på dommersetet, fikk han følgende bud fra kona si, som
hadde hatt en vond drøm: ”Ha ikke noe med denne rettferdige
mannen å gjøre.” Men presset ble for stort. De ropte alle som
en: Korsfest! Korsfest! Da forsøkte Pilatus seg med en siste
vri: Han tok fram et fat og vasket sine hender, i det han sa:
- Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette var en vanlig
handling i datidens Israel, som indikerte at han ikke kunne
lastes for det som skjedde. Men egentlig ville han ikke ta
stilling i saken. Så var det nettopp dette Pilatus gjorde. Han
brukte sin makt og dømte Jesus til døden!
Det Pilatus gjorde, gikk på ingen måte upåaktet hen. I den
apostoliske trosbekjennelse heter det bl.a. om Jesus: …..
pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet
….. Så avgjørende var Pilatus sin handling at han er nevnt
ved navn her. Pilatus var feig, han visste hva som var rett,
men gjorde det ikke. Han dømte en uskyldig til døden, i dag
kalles slikt for et justismord. Ser vi alt i et større perspek
tiv, kan likevel Pilatus være en representant for deg og meg.
Det var ikke bare Pilatus, men deg og meg og alle mennesker
som egentlig førte Jesus til korset. ”Vi gikk oss alle vill som
sauer, hver tok sin egen vei”. Jes. 53,6. ”Men Gud viser sin
kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå
var syndere.” Rom 5,8. Alt det som skjedde i påsken var en
del av Guds ufattelige og guddommelige plan for å frelse deg
og meg. God Påske!
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MENIGHETEN

En annerledes kveld
i Tabernaklet

Jostein Kirkenes og teamet på sangkveld i Tabernaklet.

Noen av kjøkkengjengen følger spent med.

Det er mandag 23. januar, kafélokalene i Tabernaklets under
etasje fylles opp med forventingsfulle møtedeltakere. Kjøkken
gjengen med Sissel Pedersen i spissen er på plass for lengst.
Møtevertene ønsker velkommen, og så dukker kveldens hoved
gjest opp: Jostein Kirkenes. Jostein er en populær sanger, og i
dag er det annonsert Sangkveld. Han har med seg et team med
bass og gitarister. Sangen lyder taktfast før kl. er 19.00. Så kan
møteleder Idar Jøntvedt ønske velkommen, og slippe Jostein
og teamet til med sang og vitnesbyrd. Jostein er en dyktig san
ger, og han er flink til å kommunisere med publikum. I denne
forsamlingen gjelder fortsatt de tradisjonelle sangene, som:
”Salige visshet”, ”Hele himmelen er min”, ”Bibelen forteller
meg” og ”Han er min sang og min glede”. Men også nyere
sanger og kor får sin plass: ”På grunn av Jesu blod”,
”Min skaper, Min frelser” og ”Jesus du er verdens håp”.
Sanggleden lyser av Jostein og teamet. - I mange år har Jostein
Kirkenes vært sangleder i Evangeliesenteret. Det var der han
ble kjent, som den dynamiske, engasjerte og ”vandrende”
sanglederen på plattformen når sang og vitnesbyrd fylte
møtesalen eller storhallen. I dag er han leder for Evangelie
senterets bok og musikksalg (ES-butikken), med plassering på
Østerbo.

Nå er det kollekt og bordvers. Kjøkkengjengen setter ut kaffe
på bordene, og det inviteres til kveldsmat. Kanskje litt kaker
til dessert. Praten går livlig ved bordene. Alle skal føle seg
inkludert. I kveld er det mye folk, over 100 på møtet! Mange
går fast, men det er hele tiden nye ansikter å se. Mennesker
i ulike livssituasjoner som søker fellesskap og oppmuntring.
Tida går fort, og kaffekoppene må samles sammen. Kvelden
fortsetter med sang og vitnesbyrd. Vanligvis er det en andakt,
et godt Gudsord å ta med på veien. I kveld er det sangkveld,
og ”bare” plass til en appell. Men Jostein og Idar samarbeider
fint, og til slutt inviteres det til forbønn. Mange kommer fram
og fyller opp stolene foran. Forbederne trer i aksjon. Det blir
en sterk avslutning. Folk får en himmelsk berøring. Alle er så
takknemlige. Det vanker mange klemmer og varme håndtrykk
før kvelden er avsluttet og folk begir seg hjem.
- For min del takker jeg Gud for muligheten, gjennom disse
A-kveldene, til å bety noe i menneskers liv. Og jeg takker Gud
for de til sammen ca 30 medarbeiderne som alle bidrar alle til
å gjøre disse kveldene til en god møteplass.
								
Med A-kveld-hilsen
Ole Holmen

MENIGHETEN

SIDE 13

Alpha-kurs i Tabernaklet
Høsten 2017 planlegger vi å starte Alpha-kurs i Tabernaklet.
Vi håper at mange nye skal ønske å bli bedre kjent med
hva kristen tro er. Vi håper mange tar med seg en venn,
nabo, arbeidskollega eller familiemedlem og blir med.
Vi planlegger også å ha et eget opplegg spesielt tilpasset
for de unge.
De som har vokst opp i en menighet kan ta det som en selv
følge at folk vet hva kristen tro er, men det er ikke riktig.
Mange har liten eller ingen kunnskap om hva vi i Tabernaklet
tror og lærer. Andre har kanskje et helt vrengebilde av hva vi
står for.

Behovet av å nå ut er utvilsomt tilstede. Når kunnskapen om
kristen tro for så mange er så mangelfull, er det naturlig at vi
ikke på samme måte som tidligere kan forvente de plutselige om
vendelsene til Gud. Mange trenger mer tid for å bli undervist og
de trenger tid til refleksjon. Alpha-kurs har som mål å gi grundig
og fin undervisning om de grunnleggende ting i den kristne tro.
Dette blir nyttig for de som ennå ikke tror, men det blir også
nyttig for de som trenger en påminnelse om hva vi står for.
Håper du kan komme og bli med! Håper du allerede nå
kan begynne å tenke på hvem du kan invitere med deg. Mer
informasjon kommer senere.
Helge Terje Gilbrant

Fødte

25. november 2016 kom gutten vår Samuel Taranrød
Johansen til verden. Han veide 3865 g og var 53 cm lang.
Stolte foreldre er Line Taranrød Johansen og Jan-Michael
Johansen.

3. mars 2017 ble Theo og Tomine født. Theo, 48 cm og
2940 g, Tomine 50 cm og 3030 g. Stolte foreldre er Karina
og Henrik Waskaas.
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Misjonsnytt
Igor og Dana og våre sju barn

Sergiy, Olga og barna

Olga og Anatoliy
Hilsener fra Ukraina
Kjære søsken i Herren. Guds fred !
Jeg takker dere fra hjertet for støtten jeg
får fra menigheten deres. Den er til stor
hjelp for meg og familien. Vi har det bra,
vår sønn Nazariy har begynt i 1. klasse,
og vår datter Anastasiya ble 2 år i august.
Jeg fortsetter min tjeneste som lov
sangsleder i menigheten, ved siden av
reiser jeg til nye menigheter for å hjelpe
dem med sang og musikk. Det er så her
lig å se nyfrelste. Jeg takker Gud for deres
forbønner og støtten jeg får fra dere. Må
Gud velsigne dere.
Hilsen Sergiy, Olga og barna
Kjære brødre og søstere!
Jeg takker Gud for hans store nåde,
velsignelse og omsorg. Hjertelig takk
for støtte til vår familie og tjeneste.

Vi fortsetter vårt arbeid i omliggende
landsbyer, og flere av de som besøker
våre gudstjenester ønsker å døpe seg
og inngå en pakt med Herren. Gud
åpner dører for oss slik at vi kan reise og
besøke mange skoler hvor vi synger og
forteller om Jesus. Vi knytter kontakter
gjennom vennskap og kan vi fortsette å
gi dem evangeliet. Jeg ønsker å være klar
og ikke gå glipp av disse muligheter.
Sammen med barna våre har vi besøkt
sårede soldater på sykehuset i Kiev. Vi
delte ut frukt og juice til dem og sang for
dem, noe de likte godt. Det er fint å se at
folk er åpne for å høre Guds ord. Vi for
setter med å be om vekkelse i Ukraina og
takker for støtten fra dere. Må Gud
velsigne dere i deres tjeneste.
Hilsen Igor og Dana og våre sju barn.

Kjære søstere og brødre. Guds fred!
På grunn av Herrens store nåde lever
vi og kan forsette å tjene Herren. Takk
for forbønn og økonomisk støtte. På
grunn av krigen i Øst er ikke situasjonen
god, mange mennesker har mistet sine
kjære, helse, jobb , familie og fram
tiden. Menigheten hjelper mennesker
i ulike situasjoner. Jeg tjener i menig
heten som diakon og som kapellan (felt
prest). Jeg får kontakt med kvinner og
barn som har mistet sin mann og far i
krigen. Det er vanskelig for dem å forstå
at Gud elsker dem, men vi prøver å hjelpe
med mat og klær og psykologisk støtte.
Hver lørdag besøker vi hospitalet for de
militære og deler ut frukt, kjeks m.m og
Nye Testamenter. Selv om vi er midt i en
forferdelig situasjon med krigen i Øst og
økonomisk krise, er det mange som blir
frelst. Det er ikke bare seiersdager i våre
liv så deres bønn betyr veldig mye.
Ønsker deres Herrens velsignelse.
Hilsen Vjarcheslav
Kjære menighet i Tabernaklet
Takk for samarbeidet for Guds rike,
takk for støtten til våre tre brødre og
for forbønn og gaver dere sendte til jul.
Selv om vi opplever vanskelige tider
i vårt land, så har vi en stor oppgave
med å forkynne evangeliet. Vi ser re
sultater og menigheten vokser. Vi har
et stort sosialt arbeide og hjelper over
100 barn som kommer fra ikke krist
ne familier for å få hjelp med lekser.

MISJON

Vjarcheslav
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Hilsen fra Jordan

Flere familier har blitt frelst gjennom
barna. Daglig kommer det flyktninger
fra Øst og ber om hjelp. Mange kom
mer til møtene og flere ønsker å bli
døpt. 20 ble døpt i januar og av dem var
det bare fem som har kristen bakgrunn.
Vi har mange oppgaver og trenger
flere som kan gå inn i tjenesten. Vi
velsigner dere i Jesu navn.
Hilsen Olga og Anatoliy

Hilsen fra Jordan
Hilsen fra Amman i Jesu navn.
Vi takker Gud for mange åpne dører, og
vi takker dere for støtten til barnearbei
det. Nå har vi en fulltids barnearbeider
ved siden av Randa. Deres støtte har
gjort dette mulig. Barna samles hver
tirsdag og vi har 8 klasser for barn
mellom 3-14 år sammen med 25 lærere,
hjelpere og trenere. På søndagsguds
tjeneste er disse også med i team som

underviser grupper av barn. Vi har også
måned
lige møter for å trene mødre.
Vi har barnehave for barn i bydelen
på tirsdag og onsdag. Treningsprogram
for ungdommene våre for å hjelpe
dem å finne deres livs kall. Ved siden
av har vi mange andre oppgaver. Vi
bruker Josva som forbilde i undervis
ningen.

Rapport fra sommerbibelskoler i Hviterussland 2016
og 40.000 barn på disse leirene! Det vanlige er at de varer tre
til fem dager og holdes i de lokale kirkene og i naturområder
rundt kirkene. Ledere og ungdommer i kirkene gjør en helhjer
tet innsats. De holder bibeltimer, arrangerer leker og konkur
ranser og gir barna noen gode måltider hver dag. Skolene har
tre måneders sommerferie, så leirene er meget populære både
for barn og foreldre. Ungdommer fra de store menighetene
i Minsk gjør også en stor innsats. De danner team og reiser
rundt med dramagrupper og sang til leirene.
Etter denne sommeren har rapporteringen fra leirene ikke vært
like godt organisert som tidligere, men gjennomføringen har
vært minst like god som før.
Vi har oversatt og videresender to typiske rapporter til dere
sammen med noen bilder så dere kan få et inntrykk av hvor
viktig leirene har vært også i år:
I Hviterussland er det nesten 500 registrerte Pinsekirker, og
nesten alle arrangerer en eller flere Sommerbibelskoler for
barn hver sommer. I følge rapporter vi får, deltar mellom 30

I år skjedde det et stort mirakel! Vi hadde fem herlige dager på
Sommerbibelskole, og de vil bli husket lenge. I denne lands
byen er det mange år siden de hadde noen pastor, kirken ble
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å ha søndagsgudstjeneste der. Vi priser vår allmektige Herre
Jesus Kristus for det vi fikk oppleve.

stengt og det ble ikke holdt noen gudstjeneste. Nå fikk vi se at
folk tørstet etter å høre Guds ord. Hver morgen møtte barna
tidlig opp og ventet på oss. Det kom barn som var med i fjor,
men også mange nye som ikke hadde vært med før. På fem
korte dager ble vi venner. Herlige unger lyttet til ordet om vår
frelser Jesus Kristus med åpne hjerter, 36 barn til sammen. Vi
så hvordan ordet forandret hjertene og gjorde dem myke og
lydige. I fem dager lærte barna å be til Herren. Siste dag deltok
også foreldre og besteforeldre.
Barna lærte ikke bare å synge, men også vers fra Bibelen så vel
som vers av kristne forfattere. Vi brukte også drama. De voksne
ble rørt til tårer når de så hvor glade og helhjertet barna deltok.
Den hellige ånd berørte mange hjerter. Etter samlingen sa både
barn og voksne ja til å delta på voksenbibelskole på søndag, og
en pastor som bor i en landsby syv km unna, lovte å komme

I år fikk vi også se hvordan Gud viste sin kraft og åpenbarte sin
herlighet i Gomel-distriktet. I en av Braginsky-distriktene, en
av Tsjernobyl-sonene, ble de lokale myndighetene så berørt av
den trofasthet lederne i kirken viste, at de tillot dem for andre
år på rad å holde Sommer-bibelskole i skolebygningen! Dette
året tillot de også at vi tok med alle barna fra skolen i lands
byen Mykulychi til Minsk for å delta i en gudstjeneste i Grace
Church, den største pinsekirken i Minsk. Sammen med deres
lærere og rektor deltok alle gutter fra femte til tiende klasse i
gudstjenesten. Jeg og min søster som hvert år deltar på våre
Sommerbibelskoler med et team fra USA, satt like ved alle
disse elevene og lærerne under gudstjenesten. Det var rørende
å se hvordan barna oppriktig prøvde å synge med, oppmerk
somt lytte til talen og reiste seg og deltok i bønn! De ble over
en natt og deltok i kirken i to dager sammen med jevnaldrende
troende barn fra kirken som sang sammen, gav sine vitnesbyrd
og leste for dem. Til slutt fikk barna fra Mykulychi-landsbyen
være med å besøke Zoo i Minsk og fornøyelsesparken. Dette
hadde de aldri opplevd før, og troende kristne gjorde det for
dem! Etterpå ble de tatt med i buss til landsbyen igjen hvor de
deltok på en Sommerbibelskole i fem dager.
Skolens ledelse bad meg om å ikke glemme dem, og om at de
måtte få delta neste år også.
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Gi aldri opp!
Dette treet ble en tale til meg om å aldri gi opp!
Når man er i en situasjon, hvor livet likner dette treet, er det lett å resignere.
Festet eller holdepunkt man har i livet er blitt borte – og livet synes håpløst - - -.
Så er der likevel håp!
Det går an å få begynne på nytt. Se framover og oppover! Vende blikket bort fra
nederlag, fall og håpløshet – og vende seg til Herren, han som er troens opphavs
mann og fullender.
Han vil gi oss ny nåde og ny kraft. Kraft til å strekke oss ut etter det som ligger
foran. Som dagen er skal styrken være, sier Guds Ord.
Treet har fått ny kraft i grenene og skyter friske skudd.
Slik er Gud mot den som roper til Ham. (Matt.12, 20 - 21) Han skal ikke knuse
et knekket siv, og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til
seier.
Og til hans navn skal hedning folkene sette sitt håp.
Roald Heiberg
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FYRESDAL

2017

Miniorleir

2.–4. Klasse

Sommerleir 16. - 19. juni
Vi skal ha det gøy sammen på leir med lek, moro,
kiosk, samlinger, nye venner og høre om Jesus.

Talere
-

Jarle Waldemar
Annie Schaug
Ole-Johnny Larring
Helge Terje Gilbrant

Påmeldingsfrist: 10. juni 2017
Pris: kr. 820,- (ikke inkludert reise.)

Juniorleir

Sangere

- Arvid Pettersen
- Challenge m/flere

5.–7. Klasse

Sommerleir 19. - 22. juni
Det er tid for venner, turneringer, opplevelser og
minner for livet. Ha det kjempe moro sammen.

TWEENS

Påmeldingsfrist: 10. juni 2017
Pris: kr. 820,- (ikke inkludert reise.)

- Aktiviteter

5. – 7. Klasse

m/Torbjørn Tande

BARNAS

STEVNE
Opp til 4. klasse

UNGDOMS
STEVNE
- Aktiviteter

Fotballskole
m/Fernando
de Ornelas

Ten-leir

www.telemarkstevnet.no

8. Klasse til 17 år

Høstleir 6. - 10. oktober

Vi skal sammen med venner ha konserter, aktiviteter,
sene kvelder og samlinger som setter fokus oppover.

Aktiviteter å velge mellom:
Kreativ, Idrett, Foto, Film, Bibelfokus, sang/band.

227 sengeplasser
36 rom med bad
10 leiligheter
Møtesal til 200 personer
Utleie til grupper over
20 pers. Fra kr. 198,Tlf.: 3560 9777
Mail: post@fyresdalkl.no pr.pers. pr døgn.
Campingplass.
3885 Fyresdal

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2017
Pris: kr. 980,- (ikke inkludert reise.)

Påmelding på: www.fyresdalpft.no

www.fyresdalkl.no

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND
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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

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

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

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!

Spavendt
Det kjennes som om jeg er spavendt
tanker er revet over
lik fine røtter nede i bakken
frø sådd ut i den brune jorddeigen
venter på grotid oppe ved løa
skapermakt og skapertrang fyller livet nå
det er vår igjen
håp spirer
vokser seg synlige
la våren blomstre
ikke bare på markene her oppe
langt ifra bare her Gud
men i mange hjerter
i mitt.
- Løvgren

