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TABERNAKLET OG MISJON
Våre medarbeidere:

Tyskland: Lill og Even Walter Gruner
Miriam og Johnny Pettersen
Egypt: Pauls’ ministry v/ Rasha og John med team
Jordan: Rhanda
Israel: Andy Ball
Belgia: Miriam og Johnny Pettersen
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!

En ny
tidsregning
Gamle Simeon i tempelet fikk se Maria og Josef komme
med det lille Jesubarnet, og med en gang visste han det.
Nå har det skjedd det som profetene hadde lovet skulle
skje, og som Den hellige ånd hadde sagt han skulle få oppleve. Messias var født, en helt ny tid hadde begynt.
Bibelen er en fantastisk samling fortellinger som viser oss hvordan
Gud faktisk er. Bibelens første bok beskriver syndefallet, og deretter
hvordan Gud gikk i Edens hage og ropte etter oss mennesker. Det var
vi som vendte Gud ryggen, ikke Gud som forlot oss. Og slik fortsatte
det. Gud sendte sitt ord til oss mennesker, men igjen og igjen valgte
vi å snu ryggen til Guds invitasjon. Men da Jesus kom ble alt annerledes, Gud var blitt menneske!
Jesus kom for at hver den som tror på Jesus skal få evig liv. Han kom
for å søke å frelse det som var fortapt. Vi er funnet og veien til Gud
er åpen, ja, så åpen at Jesus sa at han var selve veien. Det å tro på Gud
betyr å ydmykt bekjenne troen på Guds nåde og tilgivelse, det betyr
å vende seg bort fra sin egoisme og anerkjenne et helt nytt sett verdier.
Guds verdier. Dette er ikke bare en ny tidsregning, men en ny tidsalder.
Guds kjærlighet har nådd oss mennesker, men den begynte ikke med
Jesu komme. Guds evige kjærlighet er like evig som Gud selv, men
ved Jesus blir Guds sanne natur og vesen åpenbart. I Jesus ser vi hvordan lyset seirer over mørke, hvordan kjærligheten seirer over det onde,
hvordan ydmykhet seirer over stolthet. Fordi Jesus kom vet vi hvordan
Gud er. Jesus sa at den som har sett ham har sett Faderen. Det betyr
ikke at Jesus og Faderen er samme person, men de har samme karakter
og vesen. Gud er slik Jesus var, vi kan vite hvordan Gud er!
Jesus kom å forkynne et nådens år fra Herren, og han forkynte i ord
og gjerning. Og siden den gang har vi bare ett evangelium, fortellingen
om Guds nåde. Apostlenes gjerninger kapittel 10 gir oss et innblikk i
den tidlige kristne forkynnelse. Peter har blitt sendt til hedningene,
nå befinner han seg i Kornelius sitt hus. Og der slår Peter fast at han
forstår at ikke Gud gjør forskjell på mennesker, og det må jo bety at
Gud elsker alle. Så fortsetter Peter sin preken, der han frimodig proklamerer at denne Jesus fra Nasaret gikk omkring og gjorde vel, han
ble korsfestet og oppstod fra de døde. Så summerer Peter det hele, han
slår fast fundamentet i all kristen forkynnelse, at Jesus er den som alle
profetene pekte fram i mot, og “at alle som tror på ham skal få tilgivelse for syndene ved hans navn”.
Tilgivelse er noe ingen kan kreve. Tilgivelse er ikke noe vi gjør oss fortjent til, den blir gitt oss som en gave. Juleevangeliet er fortellingen
om Guds gave til oss mennesker. Og gaven er tilgivelse for alle som
tror.

Helge Terje Gilbrant
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90 ÅR

Tore Berg-Hansen
Jon Treldal
Sonja Aagesen
Liv Marie Madsen
Eivind Halvorsen Hagen

20.12.2018
05.05.2019
02.06.2019
09.06.2019
11.06.2019

85 ÅR

Berit Johanne Skoland
Alfhild Irene Vaag
Rannveig Lia
Ingeborg Hellekås

17.12.2018
30.01.2019
01.03.2019
30.05.2019

80 ÅR

Borghild Grasbekk
Ragnhild Ekornrød
Grethe Rustad
Bjørgun Kjærsgaard
Astrid Tveter Aas
Aud-Reidun Lindgren

16.12.2018
05.01.2019
10.01.2019
22.02.2019
04.04.2019
16.05.2019

75 ÅR

Ingjerd Øvrum Lind
Jorunn Karlsen
Jan-Kristian Viumdal
Anne Marie Wallmark
Elna Synøve Gjersand
Berit Pauline Nilsen
Else Marit Andersen

04.12.2018
09.02.2019
17.02.2019
23.02.2019
27.02.2019
25.03.2019
28.06.2019

Noen glimt av hva som skjer i

70 ÅR

Anders Langmyr
Halvor Utgarden
Ester Solveig Kolle
Tor Bertel Løvgren
Astrid Elvestad
Henning Ingemar Brand
Knut Janøy

22.01.2019
05.02.2019
11.02.2019
20.02.2019
08.03.2019
30.05.2019
26.06.2019

9. desember kl. 11.00

60 ÅR

INFORMASJON

Unni Madsen
Svein Roger Eriksen
Arve Kjær
Heidi Eriksen
May Britt Egeberg
Per Arne Bugodt
Anita Sviggum

21.12.2018
02.02.2019
27.03.2019
08.04.2019
07.05.2019
09.05.2019
10.05.2019

Fødte: (Menighetskontoret får ikke fødselsmeldinger lenger.
Foreldre må derfor sende melding til oss. Husk personnr.)
Nye medlemmer: Lilly Daniel 06.07.2018
Barnevelsignelse:
Samina Nang 09.09.2018, Chalotte Fjeldvik 16.09.2018
Daniel Fjeldvik 16.09.2018, Arya Karlsen 04.11.2018
Noah Alexander Heiland Karlsen 04.11.2018
Døde:
Norma Irene Limi
Grete Larsen
Ingrid Katrine Bergsland
Magnhild Knudsen
Grethe Stamland
Gerd Lunde

29.01.2018
03.04.2018
06.04.2018
28.05.2018
23.08.2018
05.09.2018

Døpte: Andreas Langvannskåsa 29.04.2018
Enriqe Mathias Jensen Arca 29.04.2018
Simon William Aakervik 29.04.2018

Pinsekirken Tabernaklet
Skien framover
Gudstjeneste, Helge Terje taler,
Himmelvendt synger. Julemiddag.
16. desember kl. 17.00 Vi synger julen inn.
Flere av menigheten sangere
og musikere deltar.
24. desember kl 15.00 Julaftensgudstjeneste.
26. desember kl 11.00 Julegudstjeneste.
30. desember kl 18.00 Nyttårsfest for voksene (påmelding)
31. desember kl 19.00 Nyttårsfest for ungdommer (påm.)
20. januar kl 11.00
Storsøndag.
10. februar kl.11.00
Misjonsmøte,
Miriam og Johnny Pettersen.
7. mars kl. 19.00
Årsmøte.
10. mars kl. 11.00
Årsfest (formiddag). Besøk av Jarle
Waldemar. Middag etterpå.
5.-7. april
Released 19 (ungdomshelg)

MENIGHETSKONTORET
Kontortid tirsdag og onsdag kl. 1.00-14.00.
Tlf. 35 52 01 46. Ta kontakt – vi hjelper deg!

Velkommen til Pinsekirken Tabernaklet Skien!
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BARN/UNGDOM

Småtanker
fra
Barnepastor’n
Se godt på bildet!
Gud taler til oss på mange måter . . .
En dag jeg kjørte på Valebøveien fikk jeg se dette treet og
fikk noen tanker. Jeg måtte dele det med noen og la bildet
og denne teksten ut på min facebookside:
”Livets stormer gjør noe med formen vår, men......når en har
røttene godt plantet i god, trygg grunn, blir en stående, om enn
noe ut av balanse i toppen av og til….”
Hold hånden over den nederste halvparten og se på bildet
igjen….
Ser du hvordan vær og vind har formet den øverste delen
av treet? Hold nå hånden over denne delen – Da ser du at
den nederste delen av stammen ikke har samme form, men
er rett. Røttene synes ikke, de har ikke blitt dratt opp av
grunnen. Treet står stødig.
I Salmenes bok leser vi om ”den som har sin glede i Herrens
lov og grunner på den dag og natt. Han er lik et tre som er
plantet ved rennende vann, alt skal lykkes for han…”
(Salme 1)

til tider er som en sterk vind eller storm. Hva har vi plantet
treet, livet vårt, i? Hva vi har røttene våre i, er avgjørende
for om vi blir stående gjennom stormen.
I Pinsekirken Tabernaklet ønsker vi at barna skal være 100%
sikre på at de er elsket av Gud. Jesu kjærlighet til ALLE
mennesker er vår grunn, der skal vi være godt plantet. Vår
kjærlighet til Jesus er vår respons, av fri vilje. Vi er elsket,
også om vi ikke skulle elske tilbake. Alle mennesker er elsket
av Gud. (Joh. 3:16)
Min oppfordring til deg er: la røttene dine gå dypt ned i
grunnen som er Guds ord, Bibelen, samtalene med Jesus,
bønnen, og fellesskapet med andre som tror på Jesus, Kirken.
Når vinden blåser og stormen står på vil du bli stående, men
du vil også formes av livets erfaringer. Del med andre det
du har fått fra Gud – og vær med å støtte de som har falt
over i stormen pga for dårlig grunn. Kanskje det kan være
tide for omplanting….?

Kanskje lå denne beskrivelsen av å leve nær Jesus i tankene
mine da jeg fikk se treet – samtidig ble jeg fasinert av tretoppens form… Selv om treet var godt plantet ved rennende vann – så hadde det vært utsatt for mye! Vær og vind
hadde formet det, alt var litt ute av balanse i toppen.
Erfaringer i eget liv, familie og venners liv har vist meg at
det blåser godt til tider – Sorg, utfordringer, problemer av
ulike slag, misforståelser, arbeidsløshet, ensomhet, økonomiske utfordringer, rus, konflikter. – Alle får vi erfare at livet
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Carina Arca

BARN/UNGDOM

Barnearbeidet høsten 2018




Høsten 2018 har vært en aktiv høst i barnearbeidet. Søndagsskole, sangkor, EtterSkoleTid og Tweensklubben er alle i full sving, med kjente og nye
barn!
Dessverre har vi måttet sette RR-arbeidet vårt på vent, Ledermangel gjorde det for tøft å drive videre, så vi jobber med
andre løsninger for å klare å fortsette dette viktige arbeidet på
andre måter. Kick off, Søndagsskolens dag og HalloVennParty
er arrangementer som har blitt gjennomført denne høsten og
har samlet små og store rundt vår visjon, Jesus til barna og
tema vennskap. Søndagsskolen er godt besøkt og i høst har
Paulus’ liv og brev vært en stor del av undervisningen. Nåden,
frelsen og Jesu oppstandelse er dype temaer som også er viktig
for barna å høre.
Her er noen bilder fra arbeidet vårt:

 KICK OFF – Barna laget dører på lørdagens barnemøte på kick off. Vi
ble kjent med menighetens visjon: Åpne dører, og hvordan den kan praktiseres av oss. En åpnet dør til Gud, til fellesskapet og til vår verden.
SØNDAGSSKOLENS SUPERLØRDAG:
16. september hadde vi en felles satsning utenfor Herkules kjøpesenter. Vi
samlet barn fra flere barnekor til et stort felleskor, hadde andakt av Trygve
Wikstøl med fortellerhatten – flere bibelfortellinger kom ut til barn og voksne
som hørte på!



 HALLOVENNPARTY Godt over 400 barn og voksne var samlet til Årets
vennefest! Mange nye aktiviteter gjorde kvelden til en aktiv og morsom opplevelse. Venner er viktig! Vi gleder oss over å få fremme vennskapet og gode
relasjoner for barna!
 TWEENSKLUBBEN samler annenhver fredag mellom 15-20 barn i alderen 9-12 år. Vi har spill, aktiviteter, konkurranser kiosk og loddtrekning. Hver
gang graver vi litt videre med Dig deeper – for å få svar på spørsmål om Bibelen – og hva evangeliet betyr for oss i dag! I høst hadde vi i tillegg vårt
aller første LAN-party!
SØNDAGSSKOLEN har i høst hatt besøk av Professor Kari S. Kvante. Mehjelperne fikk oppgaver under Alle Sammen møtet – etter møtet hadde lederne
middag og samtale med Anette Løken Jahr. Dagen etter besøkte Professoren
Grenland kristne skole og inspirerte til skriving og undring over Guds skaperverk.

BARNEKORET har fått nye medlemmer, samtidig som flere av de eldste
barna har sluttet. Når koret ikke øver har de kvelder med ulike aktiviteter.
I høst laget de lykter og hadde øvelse i forkant av HalloVenn, de måtte øve
på BlimE-dansen.



Dette var noen inntrykk av arbeidet med barna, et variert og
flott arbeid med mange gode medhjelpere! Bli gjerne med og
be for oss og ønsker du å bidra ta kontakt med barnepastoren:
Carina Arca 40 48 01 01.
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MISJON

Besøk i
Jordan
I oktober var Øyfrid og Tom Edvind Sofienlund og
Mette Helen og Harald Vindenes på besøk i Tabernaklets vennskapsmenighet i Amman, hovedstaden i Jordan.
Landet Jordan ligger øst for Israel og Jordan elven. Det bor
ni millioner mennesker der inkludert tre millioner flyktninger fra Irak og Syria. Per og Sølvi Rønhovde jobber i menigheten og de la opp et fantastisk opplegg for oss både med
sightseeing og tjeneste. Vi fikk være litt turister og besøkte
både Dødehavet og klippebyen Petra. Vi var på Nebo-fjellet
hvor Moses var og fikk se utover «det lovede land», og vi
kjørte gjennom Moabs ødemark og Edoms land. Men det
mest spennende var likevel å få møte menigheten, barnearbeidet og flyktningarbeidet.

Menigheten driver et fantastisk arbeid mot barn og unge.
Hovedsatsningen er torsdag etter skolen. Da har de åtte forskjellige grupper, etter alder. Der kommer både menighetsbarn, flyktningbarn og barn fra nabolaget. Menigheten
driver også «barnehage» tre dager i uken. Arbeidet er både
stort og utadrettet. Tabernaklet støtter barnearbeidet som
menigheten driver ved å lønne to fulltidsarbeidere.
Vi fikk med oss to møter på søndagen hvor pastor Kalil talte
på begge møtene. Alt skjedde på arabisk men vi fikk oversettelse på øret. Lovsangen var fantastisk og menneskene var
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åpne og gjestfrie. Pastor Kalil har vært i Tabernaklet 1-2
ganger. Kona hans, Randa, har hovedansvaret for barnearbeidet.
Menigheten i Amman teller kanskje 200-300 mennesker,
men de driver et imponerende arbeid både mot store og
små. Nå har de tatt ansvar for ca. 1000 flyktningfamilier
fra Irak og Syria og deler jevnlig ut mat og annen hjelp til
disse. Mange av disse er enslige mødre med mange barn. Vi
fikk være med på en slik matutdeling til Syriske flyktninger.
Rundt 300 syriske damer fylte kirken og de fikk med seg
både åndelig og legemlig føde før de dro.
Der er også startet en flyktningebibelskole som går tre dager
i uken. Den hadde 43 studenter i alle aldre, hovedsakelig
fra Irak og Syria, men også fra andre land i området. Vi fikk
være med å undervise der og betjene dem. Det var virkelig
en fantastisk opplevelse å møte disse menneskene som
hadde flyktet fra alt de hadde og som hadde opplevd så mye
forferdelig. Det er sjelden å møte en forsamling som er så
sulten på Jesus og på håpets evangelium. På bibelskolen får
de bearbeide det vonde de har opplevd, og de blir istandsatt
for liv og tjeneste på veien videre.
Tradisjonelt sett er de kristne kirkene redd for muslimene,
og slik var det i vår menighet også for noen år siden, forteller Randa. Men en dag kom det en tildekket muslimsk
kvinne inn på et møte. Alle ble litt redde og lurte på om
hun hadde våpen eller bombe skjult under klærne. Etter en
stund gikk Randa bort for å snakke med henne. «Ikke døm
meg for det du ser på utsiden», sa kvinnen, «Jeg har også
sett Jesus og er slik som dere». Dette var starten for at de
åpnet opp menigheten sin for alle som ønsker å komme inn.
Vær med å be for dem om beskyttelse, frimodighet og
styrke. Utfordringene er store og det er mange som ønsker
å stoppe dem.
Harald Vindenes

MISJON

Lill og Even Walther Grüner

takkes av som menighetens misjonærer
Søndag 28. oktober ble Lill og Even Grüner avtakket som menighetens misjonærer i Tyskland.
Og med det var en tjeneste som begynte i 1976
fullført. Pastor Helge Terje Gilbrant takket Lill og
Even så hjertelig for at de som menighetens utsendinger så uselvisk hadde gjort alt de kunne
for å spre evangeliet. Senere talte Even og fortalte også mye fra både oppvekst, kallsopplevelse og tjeneste.
På 60-tallet kom Europa stadig oftere i fokus som et kontinent med store behov av evangelisering, også for Tabernaklet ble Europa et viktig område. Både Skiensgutten Even
Walther Grüner og hans kone Lill-Enid ble begge tent for
evangelisering i Europa. Even Grüner, som har røtter i Tyskland, følte ganske tidlig et kall til å arbeide i Tyskland. Men
på den tiden var ikke Europa regnet som et “misjonsfelt”,
og aller minst Tyskland, så det var ikke så enkelt å få menigheter til å støtte opp om dette. Men i 1976 var Even Walther og Lill klare for å bli Euromisjonærer i Vest-Tyskland,
utsendt fra Tabernaklet, Skien.

Lill og Even Grüner startet først et evangeliseringsarbeid i
byen Koblenz ved Frankfurt hvor de arbeidet i 7 år. Fra den
ringe begynnelse med bokstand i sentrum, utdeling av traktater og samtale med folk, ble det grunnlagt en menighet
der og Logos litteratursenter ble etablert. De flyttet senere
til Augsburg og startet opp med en gruppe på 8-9 eldre venner som ble grunnstammen i en ny menighet. Even og Lill
forlot Tyskland i 1994 til fordel for en periode med forstanderoppgaver i Tabernaklet, Skien.
Da de dro ut igjen til Tyskland høsten 1997, etablerte de et
nytt menighetsplantingsarbeid i delstaten Bayern, der det
bor omkring 12 millioner mennesker. Målet var å inspirere
vennene i de 35 pinsemenighetene som var der fra før til å
danne team som kunne evangelisere i flere byer på en gang.
Det ble blant annet satt i gang menighetsplanting i byene
Garmisch Partenkirchen og Donauworth.
Lill og Even Walther Grüner har fått være med på å bygge
opp et titalls menigheter i Tyskland. I tillegg har de med
“Gatekirken” besøkt mer enn 100 byer i Tyskland, Østerrike og Sveits. I mange av disse byene er det i dag voksende
og levende forsamlinger.
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Høsten i Released

Det er snart jul og et nytt semester i Released, Tabernaklets ungdomsarbeid, nærmer seg slutten. Når jeg ser tilbake på høsten som ligger bak oss er det virkelig
mye å være takknemlig for og glede seg over. Det har jeg lyst til å dele med dere.
Etter en lang sommerferie startet vi opp høsten på forrykende vis. Mange ungdomsarbeid i Grenland arrangerte felles oppstartsmøte i Evangeliehuset Porsgrunn. Disse fellesmøtene som arrangeres tre ganger i året kalles Get Together,
fordi vi kommer sammen fra mange forskjellige kirker.
Denne kvelden ble et virkelig høydepunkt med ca. 300
ungdommer innom, et bra møte og relasjoner som ble bygd
på tvers av menighetene. Det er en stor velsignelse at vi har
et så bra samarbeid med de andre menighetene og at vi sammen kan skape et litt større møtepunkt så flere kan se det
vi holder på med. Vi ønsker virkelig at disse møtepunktene
kan gjøre det enda enklere for ungdommene i Grenland å
ta med vennene sine på ungdomsmøter.
Når det ikke er fellesmøter, turer eller lignende samles ungdommene i Tabernaklet hver fredag kl. åtte, for møte, kafé
og aktiviteter. Dette halvåret har vi opplevd en bra økning
i antall ungdommer som kommer på Released, og det har
vært spesielt gledelig å se mange ungdommer som går i åttende klasse som har kommet opp fra søndagsskole og barneaktiviteter. En flott gjeng med medarbeidere står på uke
etter uke for å legge til rette for at andre ungdommer skal
få møte Jesus, bli godt tatt imot og ha det gøy sammen.
Ungdommene våre imponerer meg virkelig med iver og
vilje til å tjene Gud og de rundt seg. Denne høsten har vi
hatt to taleserier. Den ene handlet om nåde, hvor talene
handlet om å ta imot nåde, Guds forvandlende nåde og å
gi andre nåde. Den andre serien snakket vi om forhold og
relasjoner, både det å være singel, i et forhold og Guds plan
med ekteskapet. Ungdommene våre har fått god undervisning, og flere av dem har også selv talt denne høsten.
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Som vanlig på høsten har vi hatt Tenleir. Leir er en fantastisk setting hvor vi får flere dager sammen i flotte omgivelser. Dette legger til rette for relasjonsbygging på en helt
annen måte en vi får til på en vanlig fredagskveld. At vi også
får høre god forkynnelse over flere dager legger til rette for
opplevelser med Gud som tydelig preger ungdommene
våre. Totalt på leiren var vi ca. 130 personer med mange
deltakere og ledere fra Tabernaklet. Pål Pedersen talte på
kveldsmøtene og lokale ungdommer og ungdomsledere
hadde formiddagsmøtene.
Idet jeg sitter og skriver dette skal vi reise en stor gjeng på
Get Focused. Ungdommene gleder seg til møter, konserter,
volleyball, sene kvelder, tidlige morgener, seminarer og matbuffé som varer fra fredag kveld til søndag formiddag. Sammen med 2000 andre ungdommer skal de høre solid forkynnelse kombinert med å ha det skikkelig moro sammen.
Det er jo helt fantastisk.
Til slutt vil jeg takke for all forbønn og gode ord og tanker
fra dere. Mange i menigheten vår ber for ungdommene
våre, for ungdommene i Skien som ikke enda går i noen
menighet og for meg personlig. Det betyr utrolig mye, og
jeg er overbevist om at det gjør en stor forskjell. Det er også
fantastisk å kjenne at så mange som går i menigheten vår er
opptatt av barne- og ungdomsarbeidet og at dere oppmuntrer oss og heier på oss. Tusen takk til hver enkelt av dere,
og God Jul når den tid kommer!
Bjørn-Richard

BARN/UNGDOM

Fra venstre: Eline Heiberg, Anine Haugen, Nathaniel Alfredsen, Simon Blomberg, Torgeir Islann, Oskar Bondkall,
Leander Linna, Marius Follegg, Pernille Norrman, Baraka Ogweno, Andreas Langvannskåsa. Ikke tilstede: Leon Karlsen.
Ledere: Gun Follegg, Raquel Langvannskåsa, Carina Arca, Bjørn-Richard Pedersen.

Ten Tro
Denne høsten har vi startet nok et Tentroår. For et privilegium å få bli kjent med
en gjeng nye 14-åringer hvert år. I år er vi 13 tentroungdommer.
Noen av disse kjenner vi godt fra før gjennom søndagsskole
og andre aktiviteter for barn, mens andre er relativt nye for
oss. Det er virkelig noe av styrken med tentro. At nye kommer til og får møte de som allerede har en sterk tilknytning
til menigheten, og at vi sammen kan utforske og oppdage
mer av hvem Jesus er.
Lederne for årets tentro er Raquel Langvannskåsa, Gun Follegg, Carina Arca og Bjørn-Richard Pedersen. Det er et virkelig bra team som gir ungdommene god undervisning og
legger til rette for at de skal ha det gøy i et trygt fellesskap.

Tentrogjengen samles annenhver uke til undervisning, hvor
temaene i høst har handlet om at Gud ønsker kontakt med
oss, at han sendte Jesus, Den Hellige Ånd og bønn. De
andre tirsdagene gjør vi noe gøy sammen. Vi har blant
annet vært i gymsal, deltatt på HalloVenn, vært i klatrerom,
spilt bowling og sett på film sammen. Disse aktivitetene
gjør at gjengen blir godt sveiset sammen og kan forhåpentligvis være med å bygge sterke relasjoner til menigheten vår.
Bjørn-Richard Pedersen

Julemesse
Den tradisjonsrike julemessa ble også i år
en flott opplevelse. Salg og lodder ga et
overskudd på mer enn hundretusen kroner.
Pengene benyttes i menighetens barne- og
ungdomsarbeid.
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Grenland Kristne Skole
«Med hjerte for alle og øye for den enkelte»

Hva dere er en del av! Bare så dere er klar over det, dere er
medeiere på en av Grenlands beste skoler. Vi har lyst til å
fortelle dere litt om hva som skjer på Strømdal. Vi har nå
100 elever fra 1. til 10. trinn som har sin skoledag på deres
skole. Vi kaller det en helt vanlig skole, men vi er litt ekstra
opptatt av Gud og Jesus og sånn. Det betyr at Gud skal være
en naturlig del av skolehverdagen vår. Ikke påtrengende,
men tilstede, samtidig som vi har respekt for andre livssyn
og meninger.
Skolens motto er «Med hjerte for alle og øye for den enkelte». Dette er noe som vi ønsker å leve opp til hver dag.
Vi har elever som forteller at livet er totalt forandret etter
at de startet her, og vi har foreldre som forteller at livet er
endret etter at barna startet på skolen deres. Dette er ikke
bare ord, men det er ting vi ser hver dag i skolegården. Her
er barna trygge og har gode dager med mange voksne rundt
seg.
En av høstens store opplevelser for 10. trinn var skoleturen.
Sammen med et foreldrepar og to av lærerne reiste 10. trinn
på en ukes tur til Bulgaria. Der fikk de oppleve landet på
nært hold sammen med lokale menigheter. De var med på
utlevering av leker og bamser, de spilte fotball med ungdommer, de var med på møter, vitnet, viste skuespill og var
sosiale med de lokale. Det ble også tid til gokart, bading,
shopping og andre opplevelser. Vi fikk hjem igjen forandrede elever. I etterkant av turen har de startet bibelgruppe
og innebandytrening.
I første trinn har vi tatt imot 15 strålende og flotte 6-årin10

ger. Mange av dem bor i nærmiljøet, bare en av dem tilhører
en av eiermenighetene. Det er kjempegøy å være sammen
med dem og hver dag oppleve at de finner ut av mer og mer
med bokstaver, tall og annen kunnskap.
I begynnelsen av november hadde personalet felles planleggingsdag sammen med Skauen kristelige skole. Unges
psykiske helse, livsmestring og livshåp er tema som begge
skolene er veldig opptatte av. Og så var det veldig kjekt å
være sammen med andre skolefolk med samme overordnede mål.
I alle klasserom synges, leses, regnes og læres det. I år har vi
åtte klassegrupper med 10-17 elever i hver. Både nye elever,
assistenter og lærere har funnet seg godt til rette og trives.
Vi har begynt opptak til 1. trinn høsten 19 og allerede tilbudt plass til 10 elever. Neste opptak, til alle trinn fra høsten, er 1. mars. Anbefal oss gjerne til noen du kjenner.
Takk for at dere i
menigheten ber for
skolen og heier på oss!

Hilsen fra rektor
Øyfrid Sofienlund
og sekretær Terje
Stusdal

BARN/UNGDOM

Aina (t.v.) 5 år er veldig fornøyd med
feiringen. Hun hadde ønsket de kunne
spise pølser og stor sjokoladekake hver dag
i barnehagen! Arslan (t.h.) 2 år, har blitt til
en stor og farlig løve!

«Tabernaklets barnehage hei, hei, hei – ingen barnehage er som deg! HURRA!»
Barna underholdt med sang (t.h.) og pastoren i Pinsekirken Tabernaklet sa noen velvalgte
ord i anledning 30-års jubileet.

Tabernaklets barnehage 30 år
I HØST ER DET 30 ÅRS JUBILEUM FOR TABERNAKLETS BARNEHAGE
Det feiret store og små i barnehagen med en skikkelig bursdagsfest! Foreldre,
søsken, besteforeldre m. fler ble invitert til feiringen. Og festen inneholdt det meste
en bursdagsfest bør inneholde – pølser og brød, is, bursdagssang og en kjempestor
bursdagskake som barna selv hadde pyntet. Barna selv stod for underholdningen.
De sang av hjertens lyst, gjorde bevegelser og sjarmerte de fremmøtte gjestene.

Tabernaklets barnehage:

• Startet som korttidsbarnehage høsten 1988 for barn i førskolealder.
•
•
•
•

Etter hvert ble det for barn fra 3-6 år. Åpningstidene ble gradvis utvidet.
I 2008 ble barnehagen heltidsbarnehage.
Barnehagen har i dag en avdeling med 18 plasser, og har utvidet kristen
formålsparagraf. Her går barn fra 1-6 år fra ulike kulturer og trossamfunn.
Barnehagens motto er: Liten, men god som gull. Her legges det vekt på at
vi alle er verdifulle og viktige. Gud har skapt oss unike og elsker oss sånn
som vi er
Barnehagen ligger sentralt til i Lundedalen i Skien, med gangavstand til
blant annet sentrum, Brekkeparken og Hundremeterskogen.
Barnehagen har et flott uteområde med flere trær som det kan klatres i,
bakker til å ake i og flere fruktrær som på denne årstiden gir mengder av
epler og pærer som barna kan forsyne seg av

Barna kunne bli ansiktsmala. Her er det Kekeli 3
år og Signe 4 år som har blitt til to flotte sommerfugler.
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Tekst og illustrasjon: Tor Bertel Løvgren

Maria,
tenåringsjenta med
uventet himmelbesøk
Hvem av oss har hatt besøk av en engel? Du fikk det, Maria,
ei ung jødinne i det okkuperte Israel! Nasaret var ikke akkurat verdens navle, og du var neppe på noen ”ti-på-toppkjendis-liste” verken der, i Roma eller i Jerusalem. Men Gud
så annerledes på det.
Det hørtes et sus i luften som av vinger. En lysende, djerv
skikkelse åpenbarte seg. Engelen Gabriel. Ordene. Det overveldende budskapet fra den høyeste Gud. Selv lyset fra navnet Josef bleknet. I alle fall ut denne dagen.
Alene sitter du, Maria, fjetret inne i huset. Utenfor summer
livet som før. Fårene breker. Barn huijer og skriker. En barsk
mannsstemme bryter gjennom alle lyder med en ordre til
et par late arbeidere. Støvet virvles opp fra travle forbipasserende foran det åpne vinduet der du titter ut.
Du ser, og ser ikke. Du hører, og hører ikke. Hvem kan
fremdeles være fullt tilstede i denne verden som har sett hva
du så, og hørt hva du hørte?
Fra å være ”ingen” ble du ”alt”. Guds sønns mor. Hvem kan
forholde seg til en slik grensesprengede tanke? I tillegg skal
du bære barnet i ni måneder. Underets barn. Den lovede
Messias. Er du virkelig en av oss, Maria? Ei vanlig ungjente,
som gjør sine plikter og svinser rundt sammen med venninnene dine? Det er ikke mange som virkelig kjenner deg,
men Gud gjør.
– Du har funnet nåde, sa engelen, hos Gud. I det kunne du
hvile. Inkarnasjonens ufattbare virkelighet skulle vokse i din
mage.
– Jeg er Herrens tjenerinne, var svaret du gav. Slik så du det.
Gud hadde gitt deg en oppgave, og det var nok for deg at
Den høyeste hadde sagt det. Han visste hva han gjorde. Det
hadde du lært i de små ting i hverdagen. Da holdt det nok
for de store og ubegripelige sakene også.
Men hvor skulle du gå med denne bomben av en nyhet i
brystet? Guds sønn skulle fødes, og du bli mor til hele verdens frelser. Forkynte du det ute på gata ville de ropt ”gal”
etter deg, og foreldrene dine måtte tro at deres kjære Maria
hadde mistet forstanden.
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Med ett gikk tankene til din forlovede, Josef, og motet sank
noen hakk. Hvordan skulle du fortelle ham at du var gravid
uten noen seksuell kontakt mellom dere? Hvordan kunne
en mann forstå noe slikt?
Guds omsorg var der. Han visste råd. Sa ikke engelen at
ikke noe var umulig for Ham?
Din omsorgsfulle Skaper hadde sørget for en løsning. Den
lå der allerede. Tett ved deg. I din egen familie – Elisabeth.
Herren hadde gjort et under for henne også. Enda en nyhet
hadde engelen Gabriel avslørt, den at hun skulle bære fram
Johannes, ørkenprofeten som skulle rydde vei for sønnen
din, Jesus, forberede Israels folk slik at de tok imot sin Messias når han stod fram.
Du tok fatt på veien til henne. Småløp mer enn du gikk. Et
underlig møte skulle finne sted mellom dere to som hadde
grepet om det ufattelige. En forening i glede og hyldest til
Den allmektige, han som ser til småfolk, og gir dem en
gunst som verden aldri før har sett.
Med lovprisning utøste dere hjertene for Gud og hverandre.
Uten denne kusinen hadde du vel gått i stykker. Tross alt
var dere kvinner av kjøtt og blod med behov for å dele tanker og følelelser rundt et svangerskap – de mest eksepsjonelle graviditeter noengang.
Tre måneder seienere reiste du tilfreds hjem, og bare for å
ha nevnt det før du rekker helt fram: Din framtidige mann
har også hatt besøk av en engel. Josef står klar til å ta imot
deg med åpne armer. Verne deg og barnet. Være medhjelper
i den veldige oppgaven å gi verden den jul som ennå feires
over hele jorden.
Jeg fantaserer bare, men tenker at du hører ekkoet av ”Et
barn er født i Betlehem” idet du skimter Nasaret i det fjerne.
Tusener av kirkeklokker slår, millioner av mennesker hyller
sønnen din, Guds egen sønn, og ærer deg, Maria.
Det er langt fra bare lett det som ligger foran deg. Men Han
som kalte deg og lot sin høyverdige engel besøke deg, skal
føre deg gjennom alt dette.
På samme måte som du, vil også vi leve i forventning til din
sønns komme, Maria.

MENIGHETEN

Ny hall gjør Fyresdal leirsted
enda mer attraktiv!

Til påsken 2018 var den nye hallen klar til å bli
tatt i bruk, og dermed var vårt flotte kurs- og
leirsted enda med komplett. Da leirstedet ble
kjøpt var det mange ting som måtte prioriteres,
men ønsket om en flerbrukshall har vært der
hele tiden. Hallen er først og fremst et uttrykk
for at vi vil satse på leirer for barn og unge,
men en skikkelig flerbrukshall kommer alle
generasjoner til nytte.
Den høytidelige åpningen av hallen ble gjort i forbindelse
med oppstarten av sommerens Telemarkstevne. Og det var
en fantastisk opplevelse! Lyst, trivelig, gode lydforhold, god
temperatur, det er bare litt av det som kan nevnes. For stevnet ble det satt ut bortimot 400 stoler, men kapasiteten er
enda et par hundre mer. Det var ingen som lengtet tilbake
til benkene i teltet!
I forbindelse med innvielsen av hallen gratulerte ordføreren
i Fyresdal, Erik Skjervagen, med det flotte resultatet. Sam-

tidig uttrykte Skjervagen stor takknemlighet for det fine og
positive samarbeidet som kommunen opplever med Leirstedet. Før kakespising og feiring ble også daglig leder Jostein Waskaas takket for enorm ståpåvilje og visjonært
lederskap.
Telemark er jo som Norge i miniatyr. Vi har mange små
menigheter i små bygder, og i tillegg bymenighetene med
de større menighetene. Vi ser flere menigheter på mindre
steder som har hatt en flott utvikling. Og i de større byene
som Skien og Porsgrunn er det jo mange menigheter som
sammen betjener et stort antall mennesker
I tillegg til ny hall er det også opparbeidet en ny flott campingplass. Når vi i tillegg vet at selve leirstedet ligger helt nede
ved Fyresvatn, da har vi all grunn til å tro at Fyresdal kurs
og leirsted er det beste og flotteste leirstedet i verden!

Helge Terje Gilbrant
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BØKER

To lærerike bøker
Jan-Kristian Viumdal har skrevet to nye bøker –
KRISENS MULIGHETER og VANENS MAKT. Vi har
spurt ham hva som er bakgrunnen for disse bøkene.
– Jeg ønsker å fortelle at en krise ikke betyr slutten på et
godt liv. Kriser hjelper oss til å vokse og modnes, både som
mennesker og i troen på Gud.
– En av grunnene til at KRISENS MULIGHETER ble til,
er dessuten ting jeg selv har opplevd, blant annet en stor
hjerneoperasjon med påfølgende hjerneblødning og epilepsi. I 2010 fikk jeg giktsykdommen polymyalgia rhevmatica. Jeg måtte da begynne med kortison, noe jeg fortsatt
må bruke.
– Men selv om ikke alle opplever slike kriser, så er kriser
noe vi alle møter. Legevitenskapen definerer faktisk kriser
som «en naturlig del av et individs utviklingsprosess».
– Bibelen understreker at Herren vil hjelpe oss, og at Jesus
sier at han vil gå med oss alle slags dager!
– Jeg bruker eksempler på hvordan personer i Bibelens taklet kriser, både på godt og vondt. Det som kunne blitt snublesteiner, kan Gud gjøre til trappetrinn.
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– VANENS MAKT er et praktisk bibelstudium om å ta
hver «tanke» til fange. Tenke gjør vi hele tiden, og det vi fyller sinnet med, påvirker hele livet vårt.
– Når vi gjentar samme tanke eller handling mange ganger,
bygges en «tankebygning», det vi kaller en vane. Å kjøre bil
og det å kunne snakke norsk er eksempel på vaner. Uten
slike vaner ville livet og samfunnet rundt oss bryte sammen.
Men vaner kan også være negative og ødeleggende. Banning
eller gjerrighet er eksempler på dette.
– Til slutt nevner jeg «festninger». Det kan være ting vi er
bundet av, for eksempel alkohol eller narkotika.
– Eksempler fra Bibelen hjelper oss til å gjenkjenne egne
vaner, og de viser oss at vi kan regne med Guds hjelp.

Kristelige studieforbund har godkjent begge bøkene.
Hver bok koster 275 kroner. Kjøpes begge, blir prisen totalt
500 kroner. Ønsker du å gi deg selv eller andre gode og inspirerende bøker, da er disse bøkene noe for deg.

BØKER

NY ROMAN: Tor Bertel med «Sverddrengen» – første
bind i middelalder-trilogien om Tord. De neste bøkene
får titlene «Bueskytteren» og «Pilegrimen».

ÅFOSS: Kari-Margrete og Tor Bertel med hver sin bok, "Heime" og
"De så Ham – Mennesker rundt Jesus".

«Sverddrengen»
– ny bok fra Tor Bertel Løvgren
Skrivelysten ser ikke ut til å mangle for Tor Bertel Løvgren på Åfoss. Vi har tidligere blitt kjent
med boka «De så Ham», og nå er han ute med
en ny bok, «Sverddrengen». Denne gang en historisk roman med utgangspunkt i Skien, der den
mektige lendmann Gregorius Dagsson og Bratsberg gård står sentralt.
Vi følger den unge sverddrengen på gården, Tord Sigurdsson, som dras mellom trelljenta Huld og stormannsdatteren Ulvhild fra Omdal utenfor Skotfoss, og blir med han
og Gregorius’ menn langs kysten til et ventende slag i Bjørgvin.
Samtidig inneholder den nær 500 siders romanen en fortelling fra vår egen tid rundt 1980, som på finurlig vis knyttes til hendelsene rundt kongsbrødrestriden og dagliglivet
i middelalderens Skida. Her med hovedpersonen, et nytt
blad Tord, som bosetter seg med familien i Gregorius Dagssonsgate på Borgestad.
Mange Skiensnavn og steder dukker derfor opp i begge
disse tidsepokene, som Kapittelkirken, Gjerpensdalen, Borgestad, gamle EPA og klosteret med abbedissen Baugeid på

Gimsøy. Med andre ord en nåtids- og middelalderhistorisk
reise, i for mange, kjente og kjære omgivelser. – Hvilke livsutfoldelse gis det i to så ulike epoker? Bærer vi i oss en unik
identitet uavhengig av tid og sted, eller er vi overlatt tilfeldigheter og en usikker skjebne? Slik står det å lese i baksideteksten, spørsmål vi forstår blir belyst i denne historiske romanen
av Tor Bertel.
Også kona Kari-Margrete Rensel Løvgren liker å skrive,
og kom i fjor (revidert utgave) med boka «Heime – ei reise
attende til barndom og oppvekst i Hallingdal». Et tilbakeblikk
til en tid og en oppvekst langt unna våre moderne tider i
2018. Hvordan var all ting? Skolegang, julefeiring, åndsvakeomsorg, søndagsskole og bedehusliv – og ikke minst
det daglige arbeidet på gård og støl på 50-tallet? Med få
hjelpemidler og en stor ungeflokk? Også farens emissærtjeneste gjennom 30 år er tatt med. Og gamle amerikabrev.
– Hvorfor har du ikke fortalt dette før, var spørsmålet som
gjorde at boka ble til, leser vi. Nå er det fortalt, til mimring
og gjenkjennelighet for oss som opplevde 50-åra, og forhåpentligvis til nye generasjoner slik at de får vite noe om
tida og slitet som var. Noe som blir godt dokumentert gjennom de vel 300 bildene boka inneholder.
15

MISJON

Onsdag 21. februar ble en merkedag for Evangeliesenteret Porsgrunn. Da ble det startet opp
med Kontaktsenter, dvs. den gamle varmestua (kontaktstua) ble gjort om til Kontaktsenter for
Evangeliesenteret. Daglig leder Trond Palmgren Eriksen foretok den offisielle åpningen.

Evangeliesenteret Porsgrunn
har utvidet arbeidet for rusavhengige

Odd Arvid Stykket – som er vokst opp i Tabernaklet – ble
innsatt som leder for dette arbeidet. Med seg har han en
god gjeng med frivillige. De har oppe tre dager i uka, med
servering av varm mat og utdeling av matposer, samtaler og
oppmuntring til rusfrihet. For de som
ønsker det, blir det tilrettelagt for opphold på Evangeliesenteret. Da er jo
Inntakssenteret i 1. etasje neste stopp!
Kontaktsenteret arbeider nå med utvidelse av virksomheten, og etablering i
nye lokaler i Jernbanegata 7 (tidl. bruktbutikken) vis av vis Sverresgate 4, huset
der Inntakssenteret altså holder til.
Ole Holmen er bestyrer på Inntakssenteret, som har ni sengeplasser for rusavhengige, og som har døgnåpent med
bemanning 24/7. Etter hvert er det
blitt mange gode rapporter fra folk som
har vært på inntaket. Hver uke tas det
inn 5-7 nye rusavhengige, og ca fem av
dem blir sendt videre til et annet senter
(Varna, Østerbo osv.) etter en til to
uker. Da har de fått helsehjelp, og søkt
NAV eller Rustjenesten om støtte. De
har også fått høre Guds ord hver dag i
samlingene. Siden oppstarten har ca
150 personer tatt i mot frelsen på inntaket! Inntakssenteret har ca ni årsverk
fordelt på 13 ansatte, samt ca 15 frivillige i tillegg.

Evangeliesenterets Bruktbutikk på Bøleveien 63 i Skien ble åpnet 3. mai 2018.
Ordfører Hedda Foss Five foretok den offisielle åpningen, her flankert av butikksjef Anton Kolle og styreleder og bestyrer
på Inntakssenteret Ole Holmen.
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Torsdag den 3. mai ble et nytt tiltak startet opp, nemlig
Evangeliesenterets Bruktbutikk i Bøleveien 63, Skien. Her
er det rommelige og store lokaler, ca 800 m2, som skal erstatter tidligere bruktbutikk i hhv. Jernbanegt., Porsgrunn

MISJON

og Kverndalen i Skien. På åpningsdag deltok ordfører
Hedda Foss Five med noen gode ord, og foretok den offisielle åpningen. Etter en litt treg start i sommer, har salget
gått bra utover høsten, i følge butikksjef Anton Kolle. Butikken tar i mot møbler, diverse inventar, og også noe klær.
Åpningstidene er mandag til fredag 11.00 til 17.00. Alt
overskudd av bruktbutikken går til støtte av Evangeliesenterets arbeid her i distriktet, bl.a. til å dekke utgifter på huset
i Sverresgate 4, der inntaket holder til.
Jeg vil takke den enkelte av dere og også menighetens ledelse
for det positive samarbeidet med Evangeliesenteret, i møtesammenheng og ellers. Vi er takknemlig for all forbønn og
støtte i arbeidet med å reise opp mennesker fra rus og elendighet til et helt nytt liv med Jesus!
Ole Holmen

Odd Arvid Stykket sang på åpningen av Evangeliesenterets
Bruktbutikk i Skien. Han er også leder av Evangeliesenterets
Kontaktsenter Porsgrunn.

Gatekirken i Skien
Gatekirken i Skien har nå base og lager i lokalene
til Sion gatesenter (tidl. Odds bok og musikk). 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. I
høst ba vi til frelse med 3-4 en lørdag kveld! Takken
går til vår himmelske Far. Det er ca 15 aktive medarbeidere, fra ulike kirker og menigheter, så vi har
en felleskristen profil.
Gatekirken er på plass omtrent hver 14. dag i Skien
sentrum, vanligvis lørdag kveld, evt. formiddag.
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 ledes av Hedvik Hågan i Tabernaklet. Kontakt Hedvik om du
kunne tenke deg å være med på Gatekirken.
Ole Holmen

Gatekirken i Skien har fått nytt telt, bekostet av bl.a. Tabernaklet.
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SENIORFEST

Seniorfest!
Torsdag 25, oktober var det igjen tid for den årlige seniorfesten.
Hver kvadratmeter av kaféen var nydelig dekket og hver plass var i bruk.
Hovedrett, dessert og kake var på menyen og et ble en fest for alle.
Ekstra hyggelig var det å ha besøk av koret fra Gjerpen Misjonsmenighet «Schlägermusikken”.
Pastor Trygve Wikstøl var kveldens taler og hadde mye fint å dele med forsamlingen, først og fremst
fra bibelen, men også flere muntre episoder fra “Hallo, er jeg hjemme”.
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ANNONSER

MAT – JESUS – OMSORG

OASEN KAFÉ
BORGEÅSEN
Åpent fra 11-16 / Lørdag 11-15

Vil du bli fadder for et barn
i Kisumu, Kenya?
Ring Otto Halvorsen, tlf. 40 40 18 22
www.prosjektgatebarn.no

Transport &
Gravemaskindrift
Widar Lindgren Transport
Sivert Urnesveg, Skien
tlf. 35 50 03 33, 952 81 405, 909 89 484

tlf. 35 52 49 00, post@skienbeg.no
Rektor Ørns gate 16, 3717 Skien
www.skienbeg.no
ALLTID HER FOR DEG
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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!



Finn 5 feil

Tegning: Emily Fox

Gjeterne fant den nyfødte frelseren i en krybbe, akkurat
sin engelen hadde sagt. De to bildene er nesten like.
Finner du de fem feilene på bildet til høyre?

