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www.tabernaklet.no
Helge Terje Gilbrant
Vidar Tellefsen
Carina Arca
Bjørn-Richard Pedersen
Gunn Hoff
Svein Follegg

Det er viktig å hvile i Gud, men vi er også kalt til å arbeide mens det er
dag. Vi har en oppgave å utføre, noe som er både viktig og som haster.
Jesus ga oss sin misjonsbefaling, og midt i all den frihet vi som gudsbarn daglig får ta i mot, så er det noe som er viktig å gjøre. En oppgave
vi er betrodd.

Redaktør: H. T. Gilbrant
Red.komité: Arild Reidarsen
Wenche Heiberg Ødegård

Paulus skriver i Galaterbrevet 6:9 at vi ikke må bli trette mens vi gjør det
gode. I Paulus sin formaning er det underforstått at det fort kan være slik at
vi blir trett når vi gjør det gode og trett av å gjøre det gode. Slår vi opp i et
gresk leksikon ser vi at ordet som er oversatt med “trett” (enkakomen) peker
mot en åndelig og mental trøtthet, der motsatsen er å være utholdende og
å være ved godt mot.

Send e-post til: reidarsen@gmail.com
Foto: Wenche Heiberg Ødegård
e-post: heiberg.wenche@gmail.com

Jeg tror vi alle kan trenge å ta til oss Paulus sin oppfordring om ikke å bli
trett mens vi gjør det gode. Det er viktig at vi er utholdende og ikke gir
opp. Vi må ikke glemmer at å gjøre det gode, det er jo det Gud har kalt oss.

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!
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Vi har fått
en oppgave!

I mange menigheter arrangeres godhetsfestivaler som kort fortalt er spesielle aksjoner for å tydeliggjøre at menighetens medlemmer ønsker å gjøre det
gode. Det som gjøres kan være alt mulig praktisk, som f.eks. gratis bilvask
eller gratis maling av hus. Uansett hva vi måtte mene om slike aksjoner så
er siktemålet så absolutt prisverdig. Vi må ikke bli trett når vi gjør det gode.
Jesus gir i Matteus kapittel 5 en særdeles utfordrende beskrivelse av hva det
er å gjøre det gode:
“Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke
deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge
med én mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til
den som vil låne av deg. Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør
godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger
dere. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke
tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet?
Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far
er fullkommen.”
Godhet er praktisk, men vårt kall er ikke begrenset til å gjøre gode gjerninger. I samme kapittel som Paulus formaner oss til å være utholdende og å
gjøre det gode uten å bli trette sier han noe om hva som er det viktigste.
Paulus skriver i Galaterne 6:15: “Men jeg vil aldri være stolt av noe annet
enn vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det er verden blitt korsfestet for meg og
jeg for verden. For det som betyr noe, er ikke å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning.”
Vi har et kall til å vise våre medmennesker veien til frelse, og da nytter det
ikke med hverken polert rettroenhet, fordømmelse, eller harde og ukjærlige
ord. Vi må gjøre det gode og ikke bli trette, slik at de vi kjenner kan lære
Jesus å kjenne.

Helge Terje Gilbrant

ANNONSER / INFORMASJON

Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
Alpha kurs onsdager fra 13. september
17. september

kl. 11.00 Storsøndag
Helge Terje Gilbrant taler
Barnekoret og Tone Yvonne Hansen m/flere er med å synger

24. september

kl. 11.00 Gudstjeneste
Helge Terje Gilbrant og Lovsangsteamet
kl. 18.00 Kveldsmøte

28. september

kl. 19.00 Menighetsmøte

15. oktober

kl. 11.00 Storsøndag

22. oktober

kl. 11.00 Gudstjeneste
kl. 18.00 Kveldsmøte

JUBILANTER
90 år
Einar Christensen

18.12.2017

80 år
Jens Kristian Teigen
Bjørg Turid Olsen
Leif Arvid Øberg
Torun Holmen Løvli

02.10.2017
14.11.2017
04.12.2017
15.12.2017

75 år
Nils Arne Lindgren
Randi Westland
Allan Karlsen
Erling Follegg

09.10.2017
04.11.2017
16.11.2017
24.12.2017

26. oktober

kl. 16.00 Seniorfest
Solveig og Asbjørn Johansen deltar

Tirsdag 31.
oktober

HalloVenn

60 år
Knut Pettersen

23.10.2017

3.-4. november

Input/output barnekonferanse med Jarle Waldemar
Mer info. barnepastor Carina Arca

5. november

kl. 11.00
Alle sammen møte med Jarle Waldemar

19. november

kl. 11.00 Storsøndag

24.-25. november

Julemesse

26. november

kl. 11.00 Gudstjeneste
Even Walter Grüner og Arvid Pettersen
kl. 18.00 Kveldsmøte

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

Døde
Else-Marie Taranrød
Sigmund Nilsen
Ivar Hustvedt

24.05.2017
05.06.2017
15.06.2017

MENIGHETSKONTORET
Kontortid 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 4/2017 er 1. november 2017
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BARN / UNGDOM

Småtanker fra Barnepastor'n
Høsten er her! September – med klar luft, vakre farger og
innhøstning! Alt som er sådd og plantet i løpet av våren har
modnet og en kan høste inn. Nå skal det sies at har en glemt
å vanne og stelle kjøkkenhagen under sommeren, så er det
ikke sikkert at det er så mye å høste inn... Men mye kan
hentes i skogen og på fjellet. Naturen er fantastisk!
Noe som alltid har imponert meg er hvordan Gud har skapt
bladene og trærne. Høsten er så fargerik og vakker – når det
egentlig går mot død og forråtnelse. Før bladet faller ned ligger allerede spiren til nytt liv klart! For en vakker avslutning
på livet.
Å beholde gleden over livet helt til det er slutt kan være vanskelig. Å formidle tro, livserfaring og gleden over livet til de unge
og barna kan oppleves vanskelig for mange. Samfunnet barna
vokser opp i er så ulikt barndommen dagens eldre hadde.
Kan det likevel være aktuelt for eldre å delta aktivt i barnas
hverdag – fritid og trosopplæring?
Hvilke behov har barn?
Å bli sett!
Å bli hørt!
Å ha noen å dele tiden med.
Å bli vist kjærlighet!
Å bli lytta til!
Å bli savnet!
Å få gjøre oppgaver sammen med noen som vil vise dem hva
de skal gjøre.
Å oppleve at noe er fast og holdbart, selv om tiden går!
Å formidle livet med Jesus!
Alt dette kan eldre tilby barn!
De siste årene har det vært mange barn innom EtterSkoleTid.
De har opplevd å få sine behov dekt av de eldre som er ledere
der. Selv om hverdagen er svært forskjellig for barn og eldre
har dette møtepunktet vist at de har stor glede av hverandre.
De trives sammen. De løfter hverandre opp og gjør hverdagen
god for hverandre.
Jeg er så takknemlig for disse menneskene, de er så vakre!
Knoppene som vokser opp etter dem vil bli vakre blader på
treet.
Carina Arca
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BARN / UNGDOM

Smågruppefellesskap
i Tabernaklet
I Tabernaklet har vi i en del år hatt et tilbud som kalles smågruppefellsskap, men hva er det egentlig og hvem er det
som er målgruppen? Kort sagt; er dette noe for deg?
Wenche Lien har et spesielt ansvar for smågruppefellsskapet i
menigheten vår.
- Dette passer for alle!, ivrer hun med et stort smil. I et slikt fellesskap er det plass for alt fra tenåringer til de eldste i blant oss.
Gruppene formes på mange vis av deltagerne selv og erfaringen
er at de passer for alle, sier Wenche.
Det er mellom 5 og 10 personer i en gruppe, og tanken er at
hvert enkelt medlem både skal få og gi. Dette er ikke enda et
sted du må stresse for å rekke. Smågruppefellesskapet er til for
deg. Det er ikke bare du som er til for gruppa.
De fleste gruppene samles annenhver torsdag. Samlingen starter gjerne med en enkel kveldsmat og småprat over bordet.
Deretter starter samtalen om ulike temaer innen kristenlivet.
Det varierer fra gruppe til gruppe og fra gang til gang hva som
er temaet. Etter et par timer er kvelden over.
Wenche forteller at det pr. i dag er nesten 200 personer i Tabernaklet som er med i en gruppe. Det betyr ikke at det er fullt.
- Har du lyst til å bli med er det bare å ta kontakt. Om du
vil kan du snakke med en venn så kanskje det er lettere å bli
med. Uansett alder eller kjønn så vil vi gjøre vårt beste for å
finne en gruppe som passer for deg. Vi har som nevnt grupper
for alle aldre fra tidlig tenåringer og oppover. Vi har grupper
på tvers av alder og kjønn, så her er det mange muligheter.
Ta kontakt med meg, eller kontoret, så finner vi en god løsning, oppfordrer Wenche deg som enda ikke er med i et
smågruppefellesskap.

Det er også behov for nye grupper, og nye gruppeledere. Aldersgruppen 20 – 40 er nok den som har færrest grupper i dag.
Ofte lages en ny gruppe ved at to tre personer, som allerede
kjenner hverandre, går sammen og gir beskjed om at de har
plass til noen flere. Det å bli kjent med nye mennesker, få nye
venner er en berikelse i livet. Er du kanskje en som kjenner at
dette har jeg lyst til å gjøre? En menighet i vekst er menigheter som skaper relasjoner med nye medlemmer. Det er mange
mennesker som kan fortelle hvor mye et slikt fellesskap har
betydd i deres liv.
Det å høre til og det å ha nære og gode venner, er et grunnleggende behov hos de aller fleste. I et smågruppefellesskap dannes ekte relasjoner og liv kan forvandles.
I Tabernaklet skal ingen behøve å stå alene.
Kontaktinformasjon til Wenche Lien
Tlf: 47 83 42 53
E-post: fellesskap@tabernaklet.no

Årets førsteklassinger
i Tabernaklet
Rebekka Kverme, Seth Habton og Johan Henriksen fikk utdelt en
barnebibel som heter Tidslinjen på Tabernaklet 20. august.
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BARN / UNGDOM

Mission Adventures 2017
Tirsdag 20. juni møttes en forventningsfull gjeng på UiObasen i Skien for å være med på misjonstur til Latvia. Siden
ingen av deltakerne hadde vært med på Mission Adventures før var det mange som var spente, men alle så frem til å
starte sommerferien med en uke der vi kunne fortelle folk
om Jesus, hjelpe andre mennesker og besøke et helt nytt
land.
Mission Adventures er et tilbud fra Ungdom i Oppdrag til ungdommer som har lyst til å være med på misjonstur en uke i sommerferien. Siden vi er så heldige å ha en UiObase i Skien var det
lett for oss å velge å være med dem på tur til Latvia. Sammen
med 3 UiOstab, fire jenter fra Porsgrunn og ei fra Kristiansand
var det 15 stk. fra Tabernaklet med på turen.
Før vi dro til Latvia hadde vi tre dager sammen på basen i Skien
der vi hadde møter, teambuilding, konkurranser, forberedelser
av program osv. Ungdommene fikk prøve seg på ”husbesøk” hos
Latviere som ble spilt av UiOstaben. Etter å ha prøvd maten som
ble disket opp der var det mange som var usikre på hvordan de
virkelige husbesøkene ville bli. Heldigvis var nok dette mest et
forsøk på å forberede oss på det verste, da maten i Latvia ikke
var noe å klage på! På treningsleiren ble vi også inspirert av flere
talere til å tenke som Gud. Han vil nemlig at alle mennesker skal
bli frelst, både de som er nærme oss og de som bor langt borte
slik som i Latvia.
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Etter å ha blitt godt kjent gjennom dagene i Skien var vi veldig
klare for å reise til Latvia og byen Dundaga. En kort (men for
en syk ungdomspastor meget lite behagelig) flytur og en litt lenger busstur senere var vi fremme ved Baptistkirken i Dundaga.
Landsbyen vi besøkte var ganske liten, med ca. 1400 innbyggere. To butikker hvor hvertfall den ene nok doblet sitt salg den
uken vi var der, en melkefabrikk og en ullfabrikk var det lokale
næringslivet i tillegg til skogdrift som sysselsatte de klart fleste.
Levestandarden var som vi forventet mye lavere enn det vi selv
var vant med hjemmefra. Her var det behov vi kunne være med
på å møte ikke bare trosmessig, men også sosialt og praktisk.
Gjennom oppholdet vårt i Dundaga fikk vi være med å bidra
på mange forskjellige måter. Daglig var deler av gruppen vår
på besøk på gamlehjem, mens andre var på husbesøk hvor de
hadde med seg mat og lekte med de lokale barna. Andre igjen
gjorde praktisk arbeid rundt kirkelokalet vi bodde i. Alle fikk
også prøve seg på såkalt skattejakt, hvor de trente seg på å høre
Guds stemme for hvilke personer de skulle møte og snakke med.
På kveldene arrangerte vi barne- og ungdomsmøter som i løpet av uken ble veldig populære. Her fikk vi forkynne evangeliet
gjennom vitnesbyrd, drama, sang og tale. Etter møtene spilte vi
fotball og volleyball og hadde det moro med de lokale utover
kveldene.

BARN / UNGDOM

Som ungdomspastor var det stort å se alle ungdommene som
denne uka tok nye steg i sin tro, utfordret seg selv og viste stort
engasjement og omsorg for menneskene vi møtte. Mange holdt
vitnesbyrd for første gang, ledet i lovsang for første gang og tok
stort ansvar i møte med barn og unge som hadde veldig stor
glede av å møte noen som hadde god tid til å se dem og bruke
tid sammen med dem.

var veldig takknemlige og ønsket oss velkommen igjen en annen
gang. Ungdommene våre var også svært fornøyde og takknemlige for turen og opplevelsene de hadde fått med seg. Den var
med på å styrke troen på Gud og tenne en brann etter å nå nye
mennesker med evangeliet både hjemme og ute i verden.
Bjørn-Richard Pedersen

Når det var tid for å dra hjem kunne vi virkelig merke på de
lokale vi hadde møtt at vi hadde fått bety en stor forskjell for
mange av dem. Pastoren og de andre i menigheten vi besøkte

Barnevelsignelser

18. juni ble Theo og Tomine velsignet.
Foreldre er Karina og Henrik Waskaas.

20. august ble Gullbrand velsignet.
Milla og Gabrielle er søstre, og foreldrene er
Benedikte Follegg Hol og Geir Inge Hol.
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UNDERVISNING

Undervisning

Misjonær Paulus
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Paulus hadde et mål, at fortellingen om
Jesus skulle bli hørt i hele den kjente verden.
Et fullstendig uoppnåelig mål, bortsett fra at
han for en stor del faktisk oppnådde nettopp
det. Paulus konsentrerte seg om de store sentrene i det romerske verdensrike. Han etablerte en lokal menighet, og ofte fortet seg videre
for å nå et nytt strategisk sted. Han hadde fått
et kall, uttalt av Herren selv: “Jeg har utvalgt
ham som mitt redskap til å bære mitt navn
fram for hedningfolk og konger og for Israels
folk” (Apgj. 9:15).
Den kjente britiske misjonæren Jackie Pullinger, som bare 22 år gammel startet et stort arbeid blant rusmisbrukere i Hong Kong, sier det
på denne måten: -Jeg lyktes ikke med å fortelle
dem om Jesus, før jeg ble Jesus for dem. Jackie
hadde forstått at evangeliet ikke kommuniseres
bare med ord, men mer ved et gudinnvidd liv
som reflekterte Hans godhet og kjærlighet. Misjonær Jackie fulgte i misjonær Paulus sitt fotspor.
Mange bibelvers bekrefter hvor viktig dette var
for Paulus, ett er Gal. 4:19 der Paulus understreker at Kristus skal få sin skikkelse i oss. Og når
Jesus er den som synes i våre liv, da er vi levende
vitnesbyrd.
I tillegg til at Paulus hadde den riktige forhold
mellom ord og handling hadde han også den
rette balansen mellom egne ressurser og Guds
kraft. Til menigheten i Korint skriver han: -Jeg
forkynte ikke mitt budskap med overtalende
visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis
(1 Kor 2:4, 4:20). Paulus hadde fra den tidlige
begynnelse av sitt liv med Jesus en opplevelse av
Den hellige ånd. I Apgj 9:17 leser vi om hvordan Ananias komm til den nyfrelste Paulus, la
sine hender på ham og ba for ham slik at Paulus
skulle bli fylt av Den hellige ånd.
Så ble da Paulus tjeneste sterkt preget nettopp
av Den hellige ånds kraft. Vi leser i Apgj 13 om
hvordan Paulus fylt av Ånden taler domsord
over Elymas. I kapittel 14 bringer Paulus, fylt av
Ånden, helbredelse til en mann som hadde vært
lam hele livet.

Apgj 16 forteller hvordan Paulus på mirakuløst
vis setter fri en kvinne som var bunnet av en spådomsånd. I kapittel 20 kan vi lese om en ung
mann som dør etter en fall ulykke, men Paulus
gikk ned til mannen, slo hendene sin om ham og
erklærte at han var i livet. Eksemplene på Paulus
sin kraftfulle tjeneste er mange, men det var ikke
en tjeneste i egen kraft, det var i Den hellige ånds
kraft.
Paulus opplevde tydelige tiltaler av Den hellige
ånd både ved sin omvendelse, utsendelse som
misjonær, og i sin tjeneste som misjonær. Det er
tankevekkende og inspirerende å lese i Apgj 16
om hvordan Guds ledet Paulus. I vers 6 fortelles
det at Den hellige ånd ledet ved å hindre. I vers
7 står det at Jesu Ånd ga dem ikke lov. Grunnen
var at Gud nå ville ha Paulus til Europa.
Til sist vil jeg minne om to bibelsteder som viser
Paulus nærhet med Den hellige ånd. Paulus skriver i 2 Kor 13:13 at Den hellige ånds samfunn
skal være med leserne, og i Filipperne 2:1 stiller
Paulus flere retoriske spørsmål, bl.a. om det er
noe fellesskap i Ånden. Dette gjør Paulus helt
tydelig for å understreke at Gud ikke er noe diffust eller upersonlig. Misjonæren Paulus visste at
Gud ikke var langt borte. Han visste at tjenesten for Gud ikke var i egen kraft. Han visste at
Gud hadde både makt og vilje til å være med
alle dager og å stadfeste vitnesbyrdet med tegn
og under.
Helge Terje Gilbrant

MENIGHETEN

Jeg mistet - Jeg fant!
For en tid tilbake fikk jeg en idé om å prøve å få orden på
mine gamle biIder (de nyere har jeg lagt inn på PC). Det er i
grunnen en interessant opplevelse, å gå tilbake i tid. En blir
minnet om opplevelser av personlig art, og på menighetsplan. Jeg har alltid likt å ta bilder, men jeg har forsømt å
forsyne bildene med en tekst.
For å begynne personlig var det skjedd en del forandringer med
mitt utseende. For 70 år siden hadde jeg rikelig med hår på hodet. DET HAR JEG MlSTET: lngen katastrofe, jeg har jo fått
noe annet i stedet, måne og rynker! Bildene forteller...
Ved gjennomgangen av bildene ble jeg minnet om mange familiemedlemmer og kjære brødre og søstre som jeg har mistet
underveis. Jeg føler sorg og savn, men trøstes ved
at Gud har tatt vare på dem! Halleluja!
Jeg blar videre i haugen, og finner mange bilder av yngre ektepar og deres barn. Det er med sorg jeg må konstatere at mange
av disse aldri er å se lenger i menigheten vår. Som menighet
har vi mistet Dem. Men jeg håper at de ikke er mistet for Gud.

Spørsmålet lyder til meg personlig. Er det noe du har mistet i
ditt forhold til Jesus? Jeg må si som salmisten: ransak meg Gud
og prøv mitt hjerte, og se om jeg er på den rette veien.
De siste 7 årene har jeg hatt min kjære Aida på sykehjem. Jeg
har mistet henne bit for bit, og det har vært en smertelig erfaring; det har gitt meg en annen livssituasjon. Jeg har heldigvis
mange rundt meg av familie og venner som har vært gode mot
meg, og oppmuntret meg. Men jeg trenger hjelp så jeg kan kolde meg til det ene nødvendige, nemlig å være åpen for det han
har å si meg. Det som gjelder er å ikke miste nærkontakten!
Jesus talte i en liknelse om å miste. 1 mistet en sau. 1 mistet en
sølvpenge. En mistet en sønn. Men det de mistet ble funnet.
Han FANT MEG;
NB. Jeg har skrevet om bilder som forteller meg noe. Men tenk
på Bibelens fantastiske billedspråk, det har noe å fortelle
oss alle.
Arvid Johnsen

Hva gjør den enkelte av oss hvis vi har mistet noe verdifullt?
Det er vel naturlig at vi gjør oss umak for å finne det som
er tapt.

Felleskristen bønn i Tabernaklet
Hver måned er det felleskristen bønn i Tabernaklets lokaler.
Bønnekvelden består vanligvis av lovsang, et inspirasjonsord
fra Bibelen, og bønn for byen. Vi ber for barn, unge, hjelpetrengende, innvandrere osv. Vi ber for menigheter og kirker
og deres ledere, og vi ber om enhet blant byens kristne. Vi ber
om beskyttelse og fremgang for byen vår, jfr. Salm 127,1 og Jer
29,7. Vi ber om at mennesker skal få møte Gud i Skien!
Denne høsten forsøker vi oss på tirsdager, for å finne en dag
som passer for flest mulig. Vi kommer til å ha gjester som er
med og inspirerer oss, fra andre bønnenettverk.
Samlingene i høst blir slik:
Tirsdag 4. sept, tirsdag 3. oktober, tirsdag 7. november og tirsdag
5. desember.
Alle samlingene er i Tabernaklet kl. 19.30.
Ole Holmen
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MISJON

Fra by til by fra bygd til bygd!
Dette har vært min lidenskap siden jeg ble frelst. Fra by til by,
fra bygd til bygd! Jeg husker da jeg var nyfrelst i Tabernaklet
og jeg begynte å virke i Skien, i byer og bygder i Telemark og i
tillegg hadde jeg ukentlige møter Siljan. Etter et møte i gamle
Tabernaklet kom det en bror bort til meg og formante meg
fordi jeg etter hans skjønn var alt for ivrig. Men jeg kunne ikke
la det være, fordi det var Herren selv som drev meg.
Min lidenskap har alltid vært mennesker. Joda, jeg husker godt
da jeg som guttunge lå på lensene i Falkum elva i Skien og ventet i timesvis på at fisken skulle bite! Her ble jeg fostret opp til
menighets plantning, bymisjon, venting og kunsten i å bli en
menneskefisker!
Disse fisketurene, som jeg
holdt på med i mange år,
skulle bli en Bibelskole
og en forberedelse for en
misjonær jobb som har
vart i snart 50 år.

Det er sannelig grønt lys for Guds Rike i Mellom-Europa!
MERAN – ITALIA
Det ble en eneste fest reise til MERAN! I Süd Tirol i Nord Italia snakkes det både tysk og italiensk. I MERAN f. eks. 50 %
tysk og 50 % italiensk. På lørdag kveld talte jeg i byen BOZEN
og her snakker 80 av befolkningen italiensk og 20 % tysk.
Det er et spennende og apostolisk projekt pastorene Jean
Christof Nadon og den norske misjonæren Yngvar Årseth har
satt igang i Süd Tirol. Begge familiene var på ferie der for et
par år tilbake og begge pastorene med koner fikk en stor
åndelig nød lagt på deres hjerter for området. Dette har
utviklet seg til å stadig reise til stedene i Nord Italia for å for-

“Og Jesus dro omkring
i alle byene og landsbyene“... Matt. 9, 35.
Jesus, disiplene og de første kristne gikk fra by til
by, fra bygd til bygd og
forkynte evangeliet.
Da Jesus kom til Jerusalem, kom hele byen i
bevegelse. Undertegnede
har besøkt mer enn 300
byer i Mellom Europa
med Gatekirken. Det har
vært en maraton hvor vi
har kastet ut snøret og
„fisket“ mennesker, som
Jesus sa vi skulle gjøre. I Her er et bilde av Mike. Han kom til Gatekirken som buddhist og påsto at jeg ikke kunne overtale han
50 av disse byene har vi til å bli en kristen. På kveldsmøte kom han frem og tok i mot Jesus.
vært med og plantet menigheter. Gjennom disse forsamlingene har skarer av mennes- ske om menighetsplantinger lar seg gjennomføre. Gud har på
ker blitt frelst og byer har blitt forandret. I byene Koblenz, disse reisene gitt flere viktige nøkkelpersoner og det hele har
Augsburg, Garmisch Partenkirchen, Füssen, Donauwörth, utviklet seg til – snart menighetsplanting. Da Gatekirken var i
Krumbach, Pfaffenhofen, bare for å nevne noen. I den siste- byen sist uke, ble flere mennesker frelst på gaten. Kontakten til
nevnte byen ble borgermesteren frelst, da han var gjest da det nøkkelpersonene i byene ble utdypet og i august skal det være
nye menighetslokalet ble innvidd. Hittil i år har vi bl.a. vært på en stor Jesus-Festival i Meran. Myndighetene har gitt tillatelser
reise i Italia, Østerrike og Tyskland.
til møter, konserter og arrangementer – midt i byen.
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Her kommer en flott ferie-adresse dersom du er på disse
kanter: www.garni-niederhof.com. Flott hotel. Ny renovert
og drevet av et kristent ektepar – Roswitha og Erwin. Be
gjerne en bønn for Süd Tirol. Den åndelige nøden er stor – og
det frikirkelige liv er meget snevert. Da vi var i byen «luktet»
det faktisk åndelig gjennombrudd og vekkelse.
REUTTE - ØSTERRIKE
Det frikirkelige liv i Østerrike er forsatt lite i forhold til de 8, 6 millioner mennesker som bor der. Det er den katolske kirken som er
rådende i landet – den lutherske kirken er 4, 7 % av befolkningen.
I de senere år har pinsevennene og de karismatiske menighetene vokst veldig og flere karismatiske menigheter har tilsluttet seg de østeriske pinsevenner. GATEKIRKEN har
vært i landet flere ganger og støttet opp med menighetsplantnings projekter. Nylig var vi i REUTTE, en grenseby
til Tyskland. Her var GATEKIRKEN for 4. gang. De to ekteparene Kamarek og Wittek leder et voksende arbeid i byen
og de har allerede tilsluttet seg pinsebevegelsen i landet.
Det brenner i hjertene til Klaudia og Simone. Det er to sterke kvinner fylt av den Hellige Ånd. De har allerede gjort seg
synlige i bybildet, da de gikk til angrep på et bordell som byens myndigheter ville gi tillatelse for i Reutte. Begge disse
bønne-kvinnene gikk ut i det offentlige liv og satte i gang
en «krig» mot dette foretaket. Og de gikk av med seieren.
Til sorg for noen (menn), men til glede for innbyggerne..
Da vi var i byen med GATEKIRKEN nylig, hadde jeg det
inntrykk,at HELE BYEN KJENTE DEM! Siste nytt er at den
katolske kirken i Reutte gir grønt lys til at den nye pinsemenigheten i byen - at den kan overta en «del» av klosteret midt i byens sentrum, til menighetslokale. Det er veldig spennende for
meg å få være en del av denne prosessen. Bare for noen dager
siden fortalte Klaudia meg om noe som hente første gang jeg
var i byen. «Even, du ba følgende: Herre plant din menighet i
Reutte»!
Nå er det skjedd! Menighetsplantningen er i full gang i byen
– takket være GATEKIRKEN – og vår Herre.

GATEKIRKEN I MINDELHEIM - SYD TYSKLAND
Folk kom nesten løpende til Gatekirken. Ofte tar vi kontakt
med mennesker som passerer Kirken på Gaten, men denne
gangen var det anderledes.
Byens befolkning var hungrig og Gatekirken virket nesten som
en magnet på mennesker – midt i byens sentrum.
Ungdommer, barn, forretningsfolk, Ateister, lærere, flyktninger, katolikker, lutheranere, menn og kvinner – mange søkte
til Gatekirken. Til og med en Greve med et stort slott fikk vi
i tale! For meg var det et mektig tegn på at Gud vil noe med
denne byen. Bønn for mennesker! Sterke samtaler om troen på
Gud! Tårer! Rop om hjelp! Og et sterkt møte lørdag kveld med
Kristina (23) og Lars Ringvold fra Sandnes i Norge. De gjorde
en sterk tjeneste på gatenivået, men også i forkynnelsen lørdag
kveld! Dette ekteparet skulle jeg gjerne hatt fast i mitt Team!!
Men jeg er og var fortvilet! By etter by, en åpenhet for evangeliet i Europa – men svært få høstarbeidere. Det er til å gråte av!
Jeg ser de mørke skyer i horisonten og den modne frukten som
skal samles inn. Men det er få arbeidere! Jesus opplevde den
samme «forvilelsen» da han så høstmarkene og de få arbeidsfolkene. Om ikke du kan gå selv, la bønnen til Jesus – også bli din
bønn. Be for Europa – om en strøm av arbeidere ...!!!
Fra by til by! Slik Bibelen sier vi skal gjøre. Til jul blir jeg 70
år, men min lidenskap for bymisjon og Gatekirken blir bare
større og større. Legene sier at jeg har et svakt hjerte, men
det er ikke dramatisk. Nå ser jeg og vi frem til november, da
er Lill og jeg igjen på besøk i gamlelandet og Tabernaklet.
Inntil da: Auf Wiedersehen, på gjennsyn. Gud velsigne deg!
Never give up!
Dine spioner for Jesus i Mellom-Europa
Lill-Enid og Even Walther Gründer
www.strassen-kirche.de
PS. Gi oss din emailadresse og vi sender deg korte Spion-News
fra Gatekirken!

Bryllup
Hannah Waskaas og Marius Lien
giftet seg 1. juli i Fyresdal.
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Ekteparet Johnny og
Miriam Pettersen
er menighetens utsendte misjonærer til Belgia
Historikk
Sammen utgjør Pettersens et sterkt team! I september 2011 reiste vi for første gang ut som fulltidsmisjonærer, hvor vi i fem år
var fullt fokusert på å plante menigheter og arbeide med Even
og Lill Grüners Gatekirke. I forkant av dette har vi i en årrekke
holdt evangelistiske kampanjer blant unådde folkeslag i flere
land i Asia og Afrika, og smittet mange unge med misjonsviruset gjennom teamreiser i mange land.

Hvorfor Europa?
Fordi Europa trenger Jesus!
Evangeliet utbres i hurtig tempo på alle kontinent- utenom
vårt eget. Kirkevekst- forskere sier at det må være omlag 2%
aktive kristne i et land for at de egenhendig skal kunne nå sin
nasjon, men det tragiske er at de fleste land i Europa ikke er i
nærheten av dette. Flere nasjoner kan vise fram vakre kirkebygg
og religiøse tradisjoner, men statistikken er alarmerende: i flere
områder er det langt mellom gjenfødte kristne, et utall byer har
ingen levende menighet, og dagens oppvoksende generasjon
kjenner ikke veien til himmelen. De trenger ekstern hjelp!
Vårt oppdrag
Vårt oppdrag er tydelig: å forkynne evangeliet hvor Kristi navn
ikke før var nevnt. Misjonsbefalingen har blitt et personlig kall.
Vår livsvisjon er å se nye mennesker komme til tro og bli etterfølgere av Jesus gjennom menighetsplanting i det sekulariserte
Vest- Europa, og vårt fokus er å frelse, plante, trene og mobilisere mennesker med dette mål for øye.

Gatekirken i Skien

Gatekirken til Even Grüner har vært et viktig redskap i nyplanting
av menigheter i Tyskland. Gatekirken i Skien henter inspirasjon
fra dette arbeidet.
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Et nytt kapittel
Fra høsten 2017 er Belgia fokus- område! Drømmen er å plante levende menigheter i flere av Flanderns store og mellomstore byer. 6 millioner mennesker bor i dette området, det er et
av de tettest befolkede i hele Europa, og dessverre også et av de
områdene hvor man finner minst levende tro, kun 0,3% regnes
som evangelikale kristne.
De fleste har røtter i den katolske kirke, men preges av ateisme,
likegyldighet eller overtro. Landet har en stor andel innvandrere, og islamisering er en reel utfordring. Spesielt blant afrikanere er det store migrant kirker, men disse når ikke lokalbefolkningen,- En transformasjon må til i landet midt i hjertet av
det politiske Europa!
Les mer om vårt arbeid eller få ferske misjonsoppdateringer ved å registrere deg som e-postmottaker
på www.missionbug.blogg.no
Takk for at du står sammen med oss om Oppdrag Europa!

Gatekirken ble startet opp i 2011. Den har nå base og lager i
lokalene på Busstorget/ Sion gatesenter. Stort sett er standen
vår på handelstorvet. Gatekirken deler ut kaffe og vafler, møter
mange mennesker og får mange fine samtaler med folk ut fra
Bibelen. F.t. er det 10-15 aktive medarbeidere. Gatekirken er
på plass omtrent hver 14. dag i Skien sentrum, vanligvis lørdag
kveld, evt. formiddag. Vår plattform er den samme som Skien
Felleskirkelige Forum, med en felleskristen profil. Troens Liv
Bibelsenter, Grenland Kristne senter, Tabernaklet og Ungdom
i Oppdrag er de viktigste bidragsyterne. Men det er plass til
alle som har en anbefaling fra sin menighet. Arbeidet styres
av et arbeidsutvalg under ledelse av Hedvik Hågan i Tabernaklet. Kontakt Hedvik om du kunne tenke deg å være med på
Gatekirken.

MENIGHETEN

MER

EM
HVERANDRES L

Rom. 12,5

LEIF TOM PEDERSEN

Åndens dåp var livsforvandlende!
Tekst/foto Rolf-Erik Janøy
– Frelsen er for meg mye større i dag enn jeg forstod i yngre år! Selv
om jeg har vært med i Tabernaklet fra barneårene, trenger jeg minst
like mye Guds Nåde som hvem som helst som har levd et mer synlig
”syndig liv”. Det har livet lært meg!
Hans foreldre kom med under vekkelsen i begynnelsen av 1930, da Thor
Sørlie var forstander.
Og Leif-Tom kan nesten huske tilbake fra han som lite gutt ble båret med
til Tabernaklet.
– Jeg gikk på søndagsskole to ganger med Einar Mikalsen som lærer, ler
han. Først som barn. Så fikk jeg egne barn og tok dem til søndagsskole.
Da hadde Mikalsen søndagsskole for foreldre som var der med barna. Det
ble en ny omgang av solid bibelundervisning fra han som vi regnet som
teologen i blant oss.
Han husker helt tilbake til Hjalmar Ski´s tid som forstander under krigen, hvor tyskerne installert en vaktbod på høyre side av plattformen i det
gamle lokalet og til siste overtok det.
– Jeg husker godt en episode da Ski talte i et møte hvor han segnet om,
og ble båret ut. Det gikk heldigvis bra, men var dramatisk for meg som
en ung gutt å se.
Som 14 år gammel følte han behov for å ta et offentlig og personlig standpunkt og gikk sammen med faren frem til forbønn.
Ånds dåp.
– I min ungdom ble det mye forkynt at vi skulle erfare Åndens dåp. Jeg
søkte faktisk i flere år, men først under et bønnemøte som sivilarbeider
fikk jeg erfare den. Det ble en helt grunnleggende erfaring, som forandret både personlighet og liv! Jeg ble anfektet noe dager etterpå, var dette
ekte...? Siden jeg var alene kunne jeg gå rundt mens jeg talte i tunger og
frydet meg i Herren. Da forsvant tvilstankene fort, og kom aldri tilbake!
Det frigjorde hele Gudslivet mitt. Bibelen ble levende, og frimodigheten
kom naturlig. En sterk opplevelse jeg unner alle kristne, også i vår tid.
Da jeg selv var blant «ungdommene» i Tabernaklet så vi opp til Leif Tom
for hans brennende engasjement og innslag i møtene. Vi regnet med han
ville bli en heltids forkynner. Han fikk menighetens evangelist-anbefaling
og ledet i perioder virksomhet på utposter. Siden hadde han flere perioder
i eldste og menighetsråd, og var en møteleder som mange husker med
glede. Men han så det best å beholde på sin stilling i maskinfirmaet Bergsli, og heller virke på fritiden.
Israel.
- Min store interesse for jødefolket fikk jeg fra min far og svigerfar.
Jeg er glad vi fikk i gang Israels kvelder, for å være oppdatert om dette land og folk. Jesus var en jøde, og det jødiske folket gav oss Bibelen.

Gud utvalgte dem ikke fordi de var bedre enn andre folkeslag, men som et
ledd i hans planer for å velsigne andre nasjoner gjennom jødefolket. Leif
Tom følger med på kristen-TV, hvor ikke bare man blir oppdatert med
nytt fra Israel, men også som menighetens forlengende arm, med mye god
forkynnelse og sang. Et godt alternativ ikke minst for syke og eldre, som
vi burde støtte.
Ikke uten håp!
Etter 52 års ekteskap ble han alene, og det var hardt ikke minst det første
året.
- Jeg fikk sitt hos henne sammen med barna, da hun lå på det siste etter
en hard sykdomstid. Jeg ba om at englene måtte komme å føre henne
hjem... I det jeg sa amen åndet hun ut. Og vi kunne takke for at vi ikke
er uten håp!
Det er spennende å høre når Leif Tom deler om Guds Frelse som i dag er
mye større en han forstod i yngre dager.
- Jeg trenger Guds nåde og frelse like meget som en som har hatt et utagerende lovløst liv.
Synden sitter i alle menneskers natur. Jeg har vet hvor svake vi er i oss selv
når vi prøves. Vi er ikke mer enn det Gud gjør oss til i øyeblikket! Den
som mener seg å stå, se til at han ikke faller...
Hovmod.
Ser man ikke klart sin egen tilkortkommenhet er det lett å bli hovmodig.
I min ungdom så regnet vi med at om noen havnet på «fylla», så var de
frafalne. Hva da når vi etablerte kristne, som den hjemme værende sønn,
faller i hovmod, ukjærlighet og så videre. Er vi da frafallene, eller gjelder
Guds nåde fortsatt?
Vi som har vært kristne i mange år kan være flinke til å skjule våre svakheter, mens «syndere» viser dem i det åpenbare. Men Gud ser til hjertet, og
ser at vi alle trenger nåde like mye. Ser vi ikke det, er det lett å bli fordømmende og se ned på andre.
Dommen over mitt liv er alt skjedd, på korset. Vi skal til bedømmelse
men ikke til fordømmelse. Helliggjørelse er hva Guds nåde får gjort oss til.
Levende menighets liv.
Han har alltid vært opptatt av at evangelistens og profetens tjeneste skal
virke sammen med de andre tjenestegaver for et rikt menighetsliv.
– Som Guds menighet er vi avhengig av en åndsatmosfære som gir rom
for den overnaturlige del av kristenlivet. Ellers kan vi ende opp som en
forening, og en ideologi på linje med mange andre. «Han som virker i oss
med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og
forstår...». Efs.3,20. Mer enn ALT!? Det sier mye om hva Gud har for oss
her og nå, og om hvor mye som rommes i FRELSEN!
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Å makte sitt liv
Å makte et liv
hvem kan vel
helt inntil døden skiller oss ad
livet og jeg
Å nei
ingen gjør det
redselen tar oss
hendelsenes anarki overvelder
bølgene der ute
bølgene her inne
Tilværelsens store kor
skiftende sanger
og sprukne toner
Å makte et liv
er også å makte andres liv
la dem gro inn i mitt
la seg tynge
og gledes
for til sist å skilles
Jeg bekjenner
jeg makter det ikke
uten den lille menneskesønnen fra Betlehem
Alt for meg
tåler livet mitt
hele mitt delte liv.
- Tor Bertel Løvgren
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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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