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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!
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Reise deg
etter et fall!
Hvor vellykket det var vet jeg ikke, men i forbindelse med
Tern Tro avslutningen forsøkte jeg å dramatisere viktigheten av å reise seg, selv om man ligger tungt nede etter et
fall. Til de som skvatt litt mer enn godt var beklager jeg at
jeg kastet meg på gulvet, men poenget var nok i alle fall
tydelig: Det går an å reise seg etter et fall!
Profeten Mika (7:8) skriver: “Gled deg ikke over meg, min
fiende!
For om jeg faller, skal jeg reise meg igjen. Sitter jeg i mørke,
er Herren lys for meg”.
Det skrives endeløse rekker av bøker og artikler om suksess,
men lite om nederlag. Jeg leste nettopp et lite stykket som
het: Kunsten å falle. Forfatterinnen fortalte at hun tidligere
på dagen hadde mistet balansen og falt, men falle kunne hun.
Hun skrev: “mister jeg balansen, så må jeg bøye nakken og
krumme ryggen, så blir det som jeg stuper kråke ned, for da
slår jeg meg ikke”.
Jeg tenker på mennesker jeg har kjent og som ikke har fått
livet til som de gjerne ville. De har nok ikke mistet troen på
Gud, men mistet troen på seg selv. Mistet troen på at de kan
gjøre noe som har betydning for andre. Mistet troen på at
Gud kan bruke dem til velsignelse. Det går an plutselig å være
i mørke og tenker at hele livet ødelagt.
Kjære medvandrer! Et nederlag trenger ikke være et ødelagt
liv. Vi skal ikke hverken bagatellisere et nederlag eller fornekte
et fall, men det finnes håp. Profeten benektet ikke mørke,
men sier “Sitter jeg i mørke, er Herren lys for meg”. I dette
verset er det som om himmelen møter jorden, det er både
mørke og lys samtidig. Vi møter den skapende Gud som gjenoppretter. Det er et spenningsfelt, en tid da vi kan oppleve å
sitte i mørke, selv om Herren er vårt lys.
Til deg som har falt, du er i godt selskap. Du er i selskap
med Adam, Abraham, Jakob, David, alle apostlene og alle oss
andre. Men mer enn det, du er i selskap med Jesus! Han som
ikke selv har gjort noen synd, han kom og ble en av oss! Reis
deg opp igjen, Jesus er ditt lys, uansett hvor mørkt det er
rundt deg.
Helge Terje Gilbrant

ANNONSER / INFORMASJON

Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
11. juni

kl. 11.00 Sommerfest
Sommerkonsert med Carina og Jard Samuelson,
Etter konserten blir det ute-aktivtiter på parkeringsplassen og i
omsorgsboligens hage. Olabilløp fra Marensro til Lundedalen.
(Ta med campingstol)

JUBILANTER

Sommerprogram i Pinsekirken Tabernaklet i juli

101 år
Astrid Braathen

01.08.2017

85 år
Elisabeth Røed

19.09.2017

80 år
Ole Hartvik Olsen
Jan Per Wikheim
Oddmund Birkelund

27.07.2017
14.08.2017
21.09.2017

70 år
Turid Haave Thorjussen
Ellen Øvrum
Svein Olav Drågen
Randi Haugli

09.08.2017
15.08.2017
18.09.2017
24.09.2017

Søndager
Tirsdager
Onsdager

kl 11. 00 Gudstjeneste
kl 11.00 Bønnesamling
kl 19.00 28. juni – 2. august. Sommerkvelder
Sang, andakt, kveldsmat.

Årets Telemarkstevne er 18.–23. juli i Fyresdal
20. august
25. – 27. august

Samlingssøndag
Helge Terje Gilbrant, MILK m/flere.
Kick-off Weekend i Fyresdal.

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

Døde
Hildegunn Groven
Roar Holte

22.03.2017
09.04.2017

MENIGHETSKONTORET
Kontortid tirsdag til torsdag: kl. 10.00–14.00.
Tlf. 35 52 01 46 – Kontakt oss. Vi hjelper deg!
VELKOMMEN TIL PINSEKIRKEN TABERNAKLET SKIEN !
Frist for innlevering av stoff til nr 3/2017 er 20. august 2017
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BARN / UNGDOM

Småtanker fra Barnepastor'n
Frivillige – de som velger å gjøre et stykke arbeid uten
lønnskompensasjon og av interesse for saken!
Fra å være frivillig medarbeider i menighetens barnearbeid i
mange år, har jeg siden 2013 vært ansatt som barnepastor. Jeg
får bruke min kreativitet og interesse for byen, menigheten,
barna og troen på Gud i det daglige arbeidet. Det er fantastisk
– og krevende! Som barnepastor er det jeg som har hovedansvaret for å rekruttere nye frivillige inn til menighetens arbeid.
Da jeg startet opp, sa jeg så greit at de aktivitetene vi ikke har
frivillige til, må vi bare legge ned – det er for få som engasjerer seg i barnearbeidet, her må vi prioritere... Vel, jeg har ikke
gjennomført det! En blir klokere med årene, kanskje?
Vi har lagt ned noen av våre aktiviteter for barn – Senest til jul
2016 da vi avsluttet PT-Aktiv. Aktiviteten hadde samlet mange
barn og det har i mange år vært frivillige på kjøkkengruppe,
formingsgruppe, turgruppe mm. For bare fire år siden var vi
oppe i 34 barn på samlingene – men de siste årene har det blitt
få barn og selv om de frivillige har stilt opp annenhver uke, ble
det bestemt at de som var frivillige skulle over i andre oppgaver
som speider, søndagsskole og EtterSkoleTid.
Doc-klubben har endret navn til Tweensklubben. Den har ikke
blitt lagt ned! Det har ikke vært annen leder der de siste tre
årene enn barnepastoren– men det siste skoleåret har det vært
en flott gjeng med Tweens som har samlet seg på loftet i barnehagen.
… av interesse for saken! Det er noe som driver oss til å fortsatt
engasjere seg for det arbeidet som gjøres i menigheten. Egne
barns behov, overbevisning, plikt, felleskap med de andre frivillige, kontakten med barna som benytter våre tilbud. Det er
også en respons på den kjærligheten vi opplever fra Gud. Han
som elsker alle mennesker.
Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i
himmelriket?» 2 Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt
iblant dem 3 og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender
om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. 4 Den
som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. 5 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar
imot meg. Matteus 18:1–5
Jesus var veldig tydelig på den posisjon barna
hadde. Ikke små voksne på vei til å bli noe
stort etter hvert, men med full verdi, slik de
var, som barn. Arbeidet vi gjør i menigheten med barna er ikke bare viktig fordi det
er viktig å gjøre noe greit for barna. Det er
verdifulle mennesker for Jesus.
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Det er så flott å se at mange frivillige er med og gjør et stykke
arbeid for saken. Guds sak – Å elske mennesker slik han har
elsket oss! Takk til alle frivillige for innsatsen dere gjør!
Carina Arca

BARN / UNGDOM

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.

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 Tabernaklet, kan vi søke
om midler til aktiviteter som kan gjøres i gruppa.
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

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.
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.
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.
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.

Slushkurs våren 2017
Nye medhjelpere på søndagsskolen!
Baptistkirken og Pinsekirken Tabernaklet har sammen arrangert Slushkurs våren 2017. 3 kurskvelder og nå praksis i søndagsskolen! Så er det avslutningsfest 31. mai! Vi gleder oss!
Kommentar fra kursdeltager: Det er sååååå bra å være medhjelper altså!!! Bli medhjelper du også, nytt kurs neste skoleår!
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BARN / UNGDOM

TenTroavslutning
7. mai fikk årets TenTrodeltakere feire avslutningen av
TenTro 2016/2017.
Gjennom et år har denne gjengen og vi som har vært ledere fått
oppleve mye spennende sammen. Vi har vært på Get Focused,
TenTroleir og flere overnattinger, i tillegg til at vi annenhver uke
har hatt undervisning og annenhver uke har gjort en aktivitet.
Da har vi vært på kanotur, spilt bowling, curling og paintball, vi
har bakt og gjort mye annet moro.
Årets TenTrogjeng har vært full av energi og godt humør. Det
har alltid vært moro å være sammen med dem, og det har blitt
mange gode prater om tro og det som har med Gud å gjøre.

På selve avslutningsdagen fikk TenTroelevene presentere seg selv,
og det de hadde forberedt for familie og venner. Vi lederne synes
de gjorde en kjempejobb, og det tror vi alle andre også syntes.
Menigheten fikk også være med på å be for og velsigne alle ungdommene.
Som ledere er vi veldig takknemlig for at vi har fått bruke dette
året sammen med disse flott ungdommene, og vi vil ønske dem
alle lykke til med alt som ligger foran.
Simone, Sara, Eiril Kristin og Bjørn-Richard

Bak fra venstre: Bjørn-Richard Pedersen (Leder), Kristi Marie Ziegler Olsen, Kristian Åkre Follegg, Kebron Ghezai Zerom,
Mathias Nilsen, Helge Terje Gilbrant (Pastor). Foran fra venstre: Eiril Kristin Sofienlund (Leder), Simone Janøy (Leder),
Thomas Heiberg, Naomi Guttormsen, Maria Evjen, Åsmund Grinilia, Sara Lien (Leder)
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BARN / UNGDOM

Released17

Sammen med mange ungdomsarbeid fra hele Grenland
arrangerte også vi også i år Released i Tabernaklet, og årets
konferanse ble holdt 31. mars–2. april.
I løpet av helga fikk vi høre gode taler fra Runar Byberg, Thor
Harald Evenstad og Einar Nymoen. Vi hadde med oss et lovsangsteam som bestod av ungdommer og unge voksne fra forskjellige menigheter og Ungdom i Oppdrag.
Sent på kveldene var det konserter, og her var det Radiate fra
Tabernaklet Bergen og Walking Sign som skapte god stemning
og satt fokuset på Jesus.
I tillegg var det både evangelisering, volleyballturnering og seminarer som ungdommene kunne være med på, og flere fikk
være med å prøve seg på å dele troen sin for første gang.
Det var tydelig å se at det var flere som ble berørt av Gud gjennom konferansen, som for oss er det aller viktigste. Årets tema
handlet om utrustning, og vi håper og tror at ungdommene
tok med seg noe viktig videre fra denne konferansen. Det var
også tydelig å se at mange synes det er gøy når det skjer noe litt
annerledes og vi satser litt ekstra.
Vi er takknemlige for at vi får bruke en slik helg sammen med
andre menigheter på å peke på Jesus for og med ungdommene
våre, samtidig som vi får ha masse moro sammen. Jeg vil takke
alle medarbeidere som var med på å bidra til at konferansen
kunne gjennomføres. Vi setter stor pris på det, og på dere!

Bjørn Richard Pedersen
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UNDERVISNING

Undervisning

“Vertikalt eller
horisontalt”
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Jeg tror vi er alt for mye opptatt av det vertikale, eller kanskje rettere sagt, vi er alt for lite
opptatt av det horisontale. Om vi gjør noe galt
mot et medmenneske er det for mange viktig
å skynde seg å be Gud om tilgivelse. Vi vet jo
at Gud er nådig som tilgir, og dermed er vel alt
fint og alt i orden? Vi har ordnet det vertikale,
forholdet til Gud. Det horisontale, forholde til
våre medmennesker tenker vi ikke alltid så
mye på, det er jo forholdet til Gud som er det
viktigst...
Jeg sitter og skriver denne artikkelen. Foran meg
har jeg Jesaias 58, der taler Gud om den faste
han har behag i. Profeten bruker sterke ord. Han
beskriver et folk som faster, som roper til Herren: “De søker meg dag etter dag og ønsker å kjenne
mine veier”. Men likevel bryr ikke Gud seg om
dere bønner. Herren sier at det behager ikke ham
at folket “plager seg selv, bøyer hodet som et siv og
legger seg i sekk og aske”. Folket var opptatt av det
vertikale, sin relasjon til Gud, men Gud svarte at
den faste han hadde behag i er “å løse urettferdige
lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri
og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med
sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du
skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu
ryggen til dine egne”.
Gerd-Anne og jeg er så takknemlige for de to gutta våre. Det er ingen som betyr mer for oss enn

dem, det er jo barna våre. Om en person skulle
plage en av dem, og så komme med smiger og
ros til meg, vil ikke det bety noe som helst. Om
en person skulle plage et av barnebarna mine, for
så å komme og invitere meg til en hyggelig lunsj,
kan vedkommende bare glemme å invitere. Jeg
er ikke det fnugg interessert i å komme! Er det
mulig å tro at jeg ønsker å sitte, le og småprate
med en person som plager barna mine?
Vi bør ikke tro at Gud er så veldig annerledes.
Vi må ikke tro at vår tilbedelse “går rett hjem”
til Gud, om vi samtidig er onde og plager andre
av hans barn. Barn som Han elsker så uendelig
høyt.
Det blir mindre en halvt om vi kommer til Gud
og ber om tilgivelse for noe vi har gjort mot hans
barn. Det er ikke først og fremst Gud vi har syndet i mot, men vår neste. Det er slett ikke Gud
som trenger vår bønn om tilgivelse, det er det
den vi har forbrutt oss mot som trenger.
Jesus sa: “Om du bærer offergaven din fram til
alteret og der kommer til å tenke på at din bror
har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret
og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan
du komme og bære fram offergaven din!” (Matt.
5:23–24)
Helge Terje Gilbrant

MENIGHETEN

Alpha-kurs i Tabernaklet
Til høsten får vi anledning til å invitere med noen som vi
kjenner til et ﬂott opplegg der fokuset er hva som er viktig i
vår tro. Vi invitere til hyggelige kvelder med undervisning,
måltidsfellesskap og gode samtaler. Tenk på hvem du kan
invitere med, begynn å be om at den eller de skal svare ja.
Vi vil gjerne at du skal få en oversikt over de tema som skal
undervises om:
• Hvem er Jesus?
• Hvorfor døde Jesus?
• Hvordan kan jeg være sikker på min tro?
• Hvorfor og hvordan lese bibelen?
• Hvorfor og hvordan kan jeg be?
• Hvordan leder Gud?
• Hvem er Den hellige ånd?
• Hva gjør Den hellige ånd?
• Hvordan bli fylt av Den hellige ånd?
• Hvordan gjøre det beste ut av resten av livet?
• Hvordan stå i mot det onde?
• Hvordan fortelle andre?
• Helbreder Gud i dag?
• Hva med menigheten?

De som har vokst opp i en menighet kan ta det som en selvfølge at folk vet hva kristen tro er, men det er ikke riktig. Mange
har liten eller ingen kunnskap om hva vi som menighet tror
og lærer. Andre har kanskje et vrengebilde av hva vi står for.
Mange trenger tid til refleksjon og Alpha-kurs har som mål å gi
nettopp det. Dette blir nyttig for de som ennå ikke tror, men
det blir også bra for de som trenger en påminnelse om hva vi
står for.
Samlingene blir stort sett hver onsdag fra 20. september fram
til 22. november. 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.
Velkommen!

Kick-Off Weekend – Tabernaklet
(menighetsweekend)

25. – 27. august - Fyresdal Kurs & Leirsted
Meld deg og dine på ved å kontakte Wenche Heiberg Ødegård. E-post: heiberg.wenche@gmail.com
Ved påmelding:
Oppgi navn og alder på deltagerne, samt ønsket boform.
Priser:
3-6 mannsrom: 198.- pr. pers
Dobbeltrom: 298.- pr. pers
Mat voksen: 300.- pr. pers
Mat ungdom (12 – 18 år): 150.- pr. pers
Makspris pr. familie er 2400.PS: Prisene øker etter 1. august (200,– pr. pers/500,– pr. familie)
For mer informasjon kontakt menighetskontoret tlf. 35 52 01 46
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MISJON

Sterke møter med
Pavel Kalosha i mars
En stor takk til Tabernaklet Skien for at de inviterte pastoren
fra deres vennskapsmenighet i Druzhny, Hviterussland. Også
denne gangen har besøket fra øst vært til rik velsignelse for de
menigheter som ønsket de velkommen.
Vi har igjen hatt besøk av en venn og pastor fra Hviterussland.
Pavel kom alene, og han besøkte Filadelfia Vestby, Gospelsenteret Oslo, Betelkirken Auli, Betel Åmotsdal, Tabernaklet
Skien og Elim Kragerø. I Tabernaklet Skien deltok han på tre
offentlige møter. Alle disse menigheter, og flere til, har stått
sammen med oss i samarbeidet med Hviterussiske menigheter.
Pastoren brakte flere utfordrende budskap til oss, bl.a. om ikke
å gi opp, og ikke bøye
seg for omstendighetene.
Gud kommer aldri for
seint, og han kommer
aldri for tidlig! Han kom
med eksempler fra Jesu
liv, og fra eget liv.
Pavel er barn nummer 3
i en familie. Han har 2
eldre søstre, og hans mor
hadde fått beskjed av legen sin at hun nå måtte ta
abort når hun var på vei
med Pavel. Legen gav beskjed om at både hennes
og barnets liv sto på spill.
Hans mor besluttet likevel å bære fram barnet.
Hun gav barnet, Pavel, til
Herren! Mor hadde ingen
komplikasjoner
under
svangerskapet, og Pavel
ble født 4.4 kg tung, og
frisk. Han har hele livet
ønsket å tjene Gud, og å bli pastor. Han har en meget solid
pastorutdannelse, og han underviser i dag på teologisk seminar
i Minsk, og flere andre steder.
De siste 6 årene har han også vært pastor i Druzhny, som ligger
40 km fra Minsk. Druzhny er en by med vel 9.000 innbyggere,
og opprinnelig bygd rundt et kjernekraftverk under oppføring.
Kraftverket var bygd rundt samme lest som Tsjernobyl i Ukraina. Etter ulykken ble kjernekraftprosjektet i Druzhny stoppet,
og det er i dag et elektrisk oppvarmet kraftverk i byen.
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Menigheten teller nå en del over 100 medlemmer, pluss barn.
Og de viser stor oppfinnsomhet for å betjene lokalsamfunnet.
De arbeider med et aldershjem, barnehjem og de arrangerer
festivaler innenfor de rammer de har mulighet til. De har også
sendt ut flere misjonærer som de forsøker å støtte, også økonomisk.
De har nå bygd i over fire år på kirkebygget sitt. Bygget blir bra
og praktisk for menigheten når de blir ferdige. De bygger etter
hvert som de kan skaffe midler, men de sliter med finansene.
Det finnes ikke aktuelle lokaler i landsbyen, som de kan leie
midlertidig. Pavel og menigheten lever i tro, og de bygger i tro.

Det er mye mer som kan sies om prosjekt nytt kirkebygg i
Druzhny, og også om situasjonen de har i landet sitt for tiden.
Pavel er nå hjemme og i fullt arbeide. Han hilser og takker
dere alle!
Vestby 11.4.2017
Paul Kolbjørnsrud
som er leder for landutvalget for Hviterussland

MISJON

Besøk av Miriam
og Johnny Pettersen
21. april Var med på ungdomsmøtet i Tabernaklet og samtalte med
en del ungdommer etter møtet.
22. april Informerte Misjonsrådet om sine tanker for framtiden.
23. april Deltok på søndags formiddagsmøtet.
– Miriam informerte rundt tankene de har for fremtiden.
– Johnny talte fra Joh. 6. 1–6 om matundret og Andreas
som tok et steg til.
Noe vi også ble oppfordret til å gjøre; ta et steg til for Jesus og Guds sak.
De føler et kall for å dra til Belgia, som har 11 millioner innbyggere.
I den flamsktalende delen av landet er det ca. 6 millioner innbyggere dvs Flandern
som er vest- og øst-Flandern, Antwerpen, Flamsk Brabant og Limburg.
T. Follegg
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MISJON

Orange Conference
I månedsskifte april-mai fikk Øyfrid, Helge Terje og jeg være
med på en spennende tur til Orange Conference i Atlanta,
USA. Etter at Carina var med på denne konferansen for to år
siden og hadde fortalt mye om hvor bra det var, gledet vi oss
mye til å være med. Sammen med ca. 20 stk. fra andre pinsemenigheter i Norge var sammen 9 dager for å være på konferanse, besøke menigheter og ha en fin tur sammen.
Temaet for årets Orange Conference var ”For our neighbours”
eller ”for vår neste”, mens konferansen hvert år har et spesielt
fokus på barn og ungdom, og hvordan vi som menigheter kan
legge til rette for at neste generasjon får møte Jesus. Noe som
virkelig ble stående igjen for meg i løpet av konferansen er hvor
bevisste menighetene er på kommunikasjonen med nærmiljøet
sitt. Det var inspirerende å høre alle metodene og strategiene
menigheten har for å nå ut og for å samarbeide med lokale aktører. Jeg fikk også med meg mange gode tips til hvordan å drive
arbeid for barn og unge på en god, fruktbar og effektiv måte.
For meg som aldri hadde vært på møtet med mer enn 1500
mennesker var det ganske overveldende med 6000–7000 mennesker på en hel konferanse. Denne følelsen ble bare forsterket
når vi på søndagen besøkte North Point Church som har et
gjennomsnitt på 12.000 mennesker innom hver søndag. Det
var virkelig gøy å få en omvisning i menigheten å se arbeidet de
gjør og hvor mange mennesker de når.
I tillegg til alt programmet var det flott å få reise med barne- og
ungdomsledere fra mange menigheter i Norge. Det var både
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folk vi kjente fra før, og nye bekjentskaper. Vi ble en bra og
sammensveiset gjeng.
Etter denne turen håper jeg at vi kan være med å inspirere hele
menigheten i både å nå ut til nye mennesker, og å fostre og
disippelgjøre barn og ungdom.
Vi var alle veldig takknemlig for at vi fikk være med på turen,
og for alt vi fikk oppleve.
B. R. Pedersen

MISJON

Grenland kristne

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

E-‐mail:  post@gkskole.no  

Blir du med på leir i sommer?
Bli med og ta gjerne med noen du kjenner!
Du kan være med og gjøre leiren til en kjempeopplevelse.
Sammen kan vi oppleve en super start på sommeren – VELKOMMEN!

Påmeldin

gp
checkin å
.no
2. m
ai–10. ju

ni
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MENIGHETEN

MER

EM
HVERANDRES L

Rom. 12,5

SIGMUND STEENBUCH

Livet er ikke alltid enkelt...
Tekst/foto Rolf-Erik Janøy
Steenbuck har hele sitt liv engasjert seg på de svakes side.
Det begynte kanskje da han som nyutdannet lærer og nygift
dro fra hjembyen Tønsberg til Karasjok, og fikk se diskriminering av samene på nært hold. Siden ble det engasjement
for psykisk utviklingshemmede, og han har vært politisk aktiv, men nå brenner han for de eldres sak.
Han har siden 1965 bodd i Telemark, og var 11 år rektor ved
Dagsrudheimen i Ulefoss. Siden 1981 har han bodd i Skien
og var da ansatt som spesial pedagogisk rådgiver for fylkekommunen i Telemark. Tabernaklet ble hans åndelig hjem da Rolf
Håkonsen var forstander.
Med sin kone Else fikk han fire barn, og han ser tilbake på mer
enn 50 års godt ekteskap med stor takknemlighet. Hun var
med i Betania Tønsberg, og Sigmund fikk sin første kontakt
med pinsevekkelsen under Olaf Deila som hadde en god forstander tid der.
Døden en venn
Både Sigmund og Else ble diagnostisert med kreft i 2010.
– Vi besluttet og gå begge frem til forbønn i Tabernaklet en
formiddag, og Ole Holmen ba for oss.
Etter det sluttet vi å be om helbredelse, vi takket i stedet Gud
for hver dag vi fikk sammen, for vi visstre at det ikke var noe
selvfølge...
– Jeg fikk tre år sammen med Else, før sykdommen plutselig
brøt ut og livet hurtig svant, forteller han. - I denne situasjonen
sa Else til meg: «Jeg håper jeg får dø snart!» og jeg kunne oppriktig svarer «-det håper jeg også, men jeg vil savne deg veldig».
Vi fikk se døden som en venn, som befridde fra sykdom og
førte hjem til Herren.
Etter den opplevelsen har døden ikke vært noe trussel for meg.
Det er ikke alltid vi kan hilse den velkommen, for vi vil leve
når helsen er god. Men døden er en naturlig del for oss alle når
livsløpet skal avsluttes. Da er det stort ved Guds nåde å kjenne
fred og ro når tar avskjed med sine nærmeste.
Forholde seg til virkeligheten
Livet har mange ansikter. Det er tøft i blant og forholde seg
til virkeligheten, men jeg takker Gud, og har lært å sette pris
på de små ting, sier Sigmund. Han har han levet med en aggressiv krefttype i 7 år, og operert uten å bli kvitt sykdommen.
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Når han nå nærmer seg 84 år, har han samlet barna for å ta
avskjed, og takket dem for et godt liv, med gode ønsker for
deres fremtid.
Utrolig hvor tiden går, smiler Sigmund, som er glad for å kunne ha delta aktivt på sin måte i menigheten, alt fra å tjene med
matlaging på Vatnar til å være med i besøkstjeneste til de eldre.
Han kan også se tilbake på en aktiv politisk virksomhet hvor
han vært i bystyret for Arbeiderpartiet, og med i ulike råd, og
erfart bare positive holdning for sitt kristne standpunkt.
Mange har fortalt meg at de har en eller annen gang besøkt
Tabernaklet, og jeg tror at de alltid vil ha med seg inntrykk
de fikk. Jeg gleder meg over det gode samarbeide mellom menightene og kirker i Skien. Han har selv bakgrunn fra kirke og
indremisjonen og besøker dem gjerne. Han syntes pinsevekkelsen har utviklet seg i posetiv retning, og legger ikke skjul på
at han sett uforstand på nært hold i tidligere tider.
De eldre
Når vi spør hva som engasjer han nå så blir Steenbuch ivrig.
– Det er gode tiltak for barn og unge i menigheten. En gang
for en god stund siden det også en samling av eldre og ungdom
som samtalte i grupper, de eldre ble oppmuntret og de yngre
fikk del i de eldres erfaring. Slike samlinger skulle være et par
ganger i året, mener han.
Vi samler eldre til et godt måltid og en andakt i blant og det er
bra. Men mange eldre har en tøff hverdag, med sykdom, ensomhet og kan slite med depresjon og angst. Ikke alle har barn
og barnebarn som følger dem opp.
Jeg vet selv hvordan det er å bli alene, da har det stor verdi å
kunne se tilbake på tiden man fikk sammen i takknemlighet.
Jeg mener at enhver menighet burde ha gode omsorgs tiltak
for de eldre.
Takknemlighet for livet
Livet er ikke alltid enkelt... men uansett livssituasjoner er det
godt å gå til Gud for trøst og inspriasjon. Jesus har vært med
hele veien. Jeg kan ikke leve uten troen! Tvilen kan komme,
men den har ikke noe å gi meg, når ting skjer er det til Gud jeg
må gå. Jeg går gjerne til menighetens bønnemøter, det gir meg
ro og refleksjon. Jeg har sluttet å be lange bønner.
Det er ikke de lange bønner og ordene som er viktig, men at vi
har denne daglige kontakt med Gud.

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

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
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B-postabonnement
Returadresse: Pinsekirken Tabernaklet Skien, Frederik Stangsgate 12, 3717 Skien
SKAL DU FLYTTE? HAR DU FLYTTET? Husk å gi oss din nye adresse!
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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.
Påmeldingsfrist: 10. juni 2017 Leder: Johan Haukvik
Pris: kr. 820,- (ikke inkludert reise.)

Juniorleir

5.–7. Klasse

Sommerleir 19. - 22. juni

Det er tid for venner, turneringer, opplevelser og minner
for livet. Ha det kjempe moro sammen.
Påmeldingsfrist: 10. juni 2017 Leder: Carina Arca
Pris: kr. 820,- (ikke inkludert reise.)

Ten-leir

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

Sommeren 18. - 23. juli

BarnasStevne - UngFyresdal

Planlegg sommerferien med familien i Fyresdal.
Se www.telemarkstevnet.no

Talere
-

Jarle Waldemar
Annie Schaug
Ole-Johnny Larring
Helge Terje Gilbrant

Sangere

- Arvid Pettersen
- Challenge m/flere

Påmelding på: www.fyresdalpft.no

