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TABERNAKLET OG MISJON
Våre medarbeidere:

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

Be for misjonsarbeidet!

For et par uker siden fikk jeg ei T-skjorte, riktig så fin
var den, og en tankevekkende tekst var trykket på den.
Teksten var “Everything Changes When It’s Someone You
Know”, fritt oversatt sier teksten at alt blir annerledes
når du kjenner vedkommende. Og det er jo ord til
ettertanke.
Med en gang jeg leste teksten på T-skjorta visste jeg at det er jo riktig.
De siste dagene har jeg gjentatte ganger hørt på et flott musikkstykke,
spilt på piano. Helt merkelig, men jeg synes både foredrag, melodi og
ikke minst oppbyggingen av musikkstykket er fantastisk, jeg har lagt
det ut på min facebook-side så alle kan lytte. Men jeg vet jo at ikke
alle vil få samme opplevelsen av pianostykket som jeg, og det er nok
helt naturlig. “Kunstneren” er mitt yngste barnebarn som akkurat passerte 18 måneder. Men med hånda på hjerte og uten jugekors, jeg
mener det når jeg skriver at det er skikkelig flott å lytte til.
Og når jeg satt og lyttet til musikkstykket, så kom jeg til å tenke på
eventyret om Myrsnipa. Eventyret er naturligvis sørgelig, men likevel
vakkert. Visdommen i eventyret er at “enhver synes best om sine egne
barn”. Hva er det som gjør at jeg synes at det det lille 18 måneders
barnet spiller er så vakkert? Utvilsomt at jeg kjenner guttungen, det
er jo barnebarnet mitt!
Vi opplever ting helt annerledes dersom vi har en personlig relasjon
til den personen som er involvert, naturligvis er det slik. Vår relasjon
til våre medmennesker blir annerledes når vi kjenner hverandre! Han
eller hun forstår meg, er noe vi ofte kan si. Det betyr ganske enkelt at
vedkommende er villig og har evne til å sette seg inn i vår situasjon,
se situasjonen fra vår side. Det betyr ikke nødvendigvis at vedkommende vil forsvare våre handlinger, men likevel kan vi møte forståelse.
Å forstå et annet menneske betinger kjennskap. Naturligvis er det ikke
mulig for noen å ha hundrevis av nære venner, men et åndelig fellesskap har noe av det overnaturlig i seg. Bibelens undervisning om at vi
alle er ett i Kristus, og at vi uansett tro eller tvil, alle er skapt av Gud,
alle har vi en fallen natur, men likevel skapt i Guds bilde. Vi har alle
forutsetninger for å kunne forstå hverandre, om vi vil.
Uttrykket “Everything Changes When It’s Someone You Know” har
også en annen dimensjon. Vår forståelse av Gud blir helt annerledes
når vi virkelig kjenner ham. Når ikke Gud lenger bare er en vi har
hørt om. All vår lære og forståelse av Gud blir annerledes når vi har
lært å kjenne ham som vår kjærlighetsfull og tilgivende Gud. Virkelig
erfart det. Da blir vårt forhold til Gud annerledes. Og det hele begynner med å kjenne Gud.

Helge Terje Gilbrant
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90
ÅR

Else Andreassen
Simon Vaag

85 ÅR

Marie Pedersen
Richart Normann Jensen
Dagny Adele Hagen
Gudrun Evensen
Luis Bernal
Aud Strømland
Solveig Irene Hynne

80 ÅR

Bjørg Wikheim
Hroar Martin Westland
Kjell Bratsberg
Laila Elfrida Norrman
Nils Johan Thorsell
Grethe Synnøve Thorkildsen
Aslaug Kolle Follegg
Grethe Stokstad
Sigmund Stensrud

75 ÅR

Jarle Hauglid
Jorhild Singstad
Anders Erling Andersen
Randi Astrid Øberg
Kate Randi Grønli

70 ÅR

Unni Johannessen
02.08.2019
Sten Roar Lindgren
12.09.2019
Ingunn-Marit Draugedalen 30.11.2019

60 ÅR

INFORMASJON

07.11.2019
17.12.2019
23.07.2019
15.08.2019
10.08.2019
06.11.2019
08.11.2019
27.11.2019
22.12.2019
19.07.2019
05.08.2019
28.08.2019
01.10.2019
03.10.2019
17.10.2019
10.11.2019
16.12.2019
18.12.2019
26.07.2019
06.08.2019
28.10.2019
19.11.2019
31.12.2019

Irene Waskaas
Egil Ivar Bøe
Jan Nielsen
Aimee Haakonsen
Trygve H. Hansen
Bente Lindgren Larsen
Gunn Lindgren Gisholt
Anne Slettetveit Kallåk

01.08.2019
11.09.2019
12.09.2019
14.09.2019
22.10.2019
26.10.2019
02.11.2019
11.12.2019

Fødte: (Menighetskontoret får ikke fødselsmeldinger lenger.
Foreldre må derfor sende melding til oss. Husk personnr.)
Nye i menigheten:
Håvard Halvorsen
Jenni Halvorsen
Anne Marit Kinnerud
Torleif Kinnerud

27.11.2018
27.11.2018
09.05.2019
09.05.2019

Noen glimt av hva som skjer i

Pinsekirken Tabernaklet
Skien framover
16. juni kl. 11.00 SOMMERFEST
Vi møtes til en kort gudstjeneste før vi går ut i omsorgsboligens
hage til felleskap og aktiviteter. (Salg av mat og drikke.)
Ta med stol/bord.
SOMMERPROGRAM i Pinsekirken Tabernaklet Skien
Søndager kl. 11.00
Gudstjeneste
Tirsdager kl. 11.00
Bønnesamling
Onsdager i juli kl. 19.00 Sommerkveld (3. til 31. juli)
31. desember kl. 19.00
Nyttårsfest for ungdommer (påm.)
ÅRETS TELEMARKSTEVNE 16.-21. juli i Fyresdal
Søndag 18. aug. kl. 11.00 Samlingssøndag
Søndag 25. aug. kl. 11.00 Sang-gudstjeneste,
Arvid Pettersen med venner
KICK-OFF WEEKEND (menighetsweekend) i Fyresdal
30. august-1. september
Søndag 29. sept. kl. 11.00 Besøk av Andy Ball fra Israel

Døde:
Dora Marie Evensen
Ragnar Omland
Anne Austad
Arvid Johnsen

11.11.2018
21.11.2018
13.01.2019
30.01.2019

Døpte:
Eline Heiberg
Maia Tuva Karlsen
Jørgen Mikal Vindenes

25.11.2018
25.11.2018
25.11.2018

MENIGHETSKONTORET
Kontortid tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00.
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
I november holdes konferansen GI JESUS VIDERE for
første gang i Q42 i Kristiansand og mange unge og voksne
ledere i ungdomsarbeid og barnearbeid i landets menigheter
samles for å utrustes til akkurat dette: Å gi Jesus videre!
I Pinsekirken Tabernaklet er det snart klart for et bytte….
Min tid som barnepastor går mot slutten og inn på banen
kommer en ny barnepastor med ny glød og iver og mye
energi. Jeg gleder meg til å samarbeide med den nye barnepastoren Hannah Waskaas Lien. Hun deler mange av de
samme drømmene jeg har og ser på menigheten som et sted
hvor vi skal få stå opp for hverandre og løfte hverandre –
en familie!

Tid for at stafettpinnen går videre til neste
løper på laget. Så fantastisk at dette skjer uten
at hun segner om og blir liggende på bakken,
men klarer å løpe et stykke ved siden av og
støtte den nye løperen i oppstarten av løpet!

gode ord! Takk for at du ønsker å oppmuntre og gi en tilbakemelding på at det som er gjort, har vært bra! Jeg setter
stor pris på gode ord og klemmer, uttrykk for takknemlighet som jeg ser i øynene deres. Vis samme sinn til en som
kommer ny og som vil trenge mange gode ord og oppmuntringer i en ny jobb og tjeneste uten de helt tydelige instruksene og mange meninger.
Samtidig vil jeg si at jeg med glede avslutter som barnepastor for å gå inn i nye oppgaver. Helt etter eget ønske og uten
å være utslitt og nedkjørt gir jeg stafettpinnen videre! Jeg
avslutter med glede over å se hvordan familier samles til

Vi gleder oss over å være med å bygge en sunn
menighet med dyktige ansatte og en frivillig
gruppe mennesker som gjør en fantastisk innsats! Vi er deler av samme kropp, med ulike
gaver og oppgaver. Vi hører sammen og er avhengige av hverandre!
Vi kan garantere at mye blir ved det samme –
og vi kan garantere at mye blir annerledes! Slik
skal det være og det gleder oss at den personligheten som Gud har gitt oss kan være en velsignelse for menigheten.
Til alle de som har sagt: ”Det er så trist at du
gir deg! Du har gjort så mye bra!” Takk for
4

Årets Tentro ungdommer sammen med pastor og ledere.

BARN/UNGDOM

gudstjeneste. Se barna som kommer trofast til Jesus Kids,
søndagsskolen. Se hvordan flere av barna har blitt ungdommer som ivrige tjener Jesus blant venner, på skolen, i menigheten og i nærmiljøet sitt! Se mange benytte seg av
tilbudene våre EtterSkoleTid og Tweens-klubben viser at
det er gode tilbud som vi gleder oss over å få fortsette med!
I sang og musikklivet er det tydelig behov for en som leder
barna i en ny tid hvor korvirksomheten er dalende i byen
vår og vi går inn i nye tider. Jeg heier på Hannah og barnearbeidet i Pinsekirken Tabernaklet, og selvfølgelig: NÅ er
det MIN tur til å være med å stille opp som frivillig! Jeg gleder meg til å delta og få være med videre!
Skien, byen jeg er så glad i, er stedet hvor vi er akkurat nå!
Vær med og løp din etappe i livsløpet og pass på at du gir

stafettpinnen til en som kan løpe videre i det store løpet.
Kanskje er det snart din tur
til å ta imot stafettpinnen i
søndagsgudstjenesten og
dele med oss andre om livet
ditt med Jesus. Hva han
betyr for deg, hva han har
gjort i ditt liv og hvordan
du har fått være med og velsigne andre gjennom det
han har gitt deg!

Carina Arca

NY BARNEPASTOR

Velkommen til Hannah Waskaas Lien
Det kom som en ubehagelig overraskelse da nåværende barnepastor, Carina Jensen Arca sa opp sin
tjeneste som barnepastor, veldig ubehagelig. Oppsigelse er oppsigelse, og vi måtte forholde oss til
det, men nå kan vi glede oss over at Hannah har svart ja til å tiltre som pastor med hovedansvar
for barna. Og det er ikke et lite ansvar!
Hannah er jo oppvokst i
Tabernaklet, så noe nytt bekjentskap er det ikke. Men
de siste årene har vi ikke
sett mye til henne, det er
fordi hun har studert i Kristiansand, og nå er hun ferdig utdannet lærer.

– Jeg var jo ikke hele tiden helt sikker på om hva jeg skulle
velge. Jeg tenkte lenge på om jeg skulle studere økonomi,
men det ble lærerstudiet, og det er jeg glad for nå! En annen
veldig viktig grunn var at jeg så at utdanningen var relevant
for å arbeide i menighet. Jeg trodde nok aldri at jeg skulle
få en fulltidsjobb, men mine ambisjoner var vel at jeg kanskje en dag kunne få en deltidsstilling i en menighet, så
kunne jeg i tillegg ha en deltidsjobb i skolen.

Hvorfor lærerutdanning?
– Det er det flere grunner
til, kanskje den viktigste er
at jeg rett og slett er glad i å
jobbe med barn. Det betydde jo også noe at flere mente at jeg passet til det. Jeg
synes det er så enormt inspirerende å vite at jeg kan få bety
en forskjell for et menneske. En lærer får jo nokså mye tid
sammen med barnet, og det gir en enorm mulighet til å
hjelpe barnet til å vokse opp og få et godt og harmonisk liv.
Jeg er nok mer opptatt av medmenneskelighet enn selve pedagogikken.

Det at Carina var utdannet som lærer og likevel arbeidet i
en heltidsstilling i en menighet var faktisk også en stor inspirasjon for meg. Kanskje jeg hadde valgt et annet studium
dersom jeg ikke visste at lærerutdanning og menighetsarbeid så fint kan kombineres.
Du nevnte at lærerutdanning er relevant for arbeid i menighet – hva tenker du på da?
– Alt som har med å organisere undervisning, jobbe i team
og det å se det enkelte barnet er viktige områder som er likt
for både lærer og barnepastor. En lærer skal ha et tydelig
fokus på samarbeidet mellom hjem og skole, viktigheten av
et lignende samarbeid mellom hjem og menighet er jo tyde5
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lig. Som student opplevde jeg at sterkt fokus på hvordan
man forholder seg til barn, og det er jo klart at det er relevant for arbeid i en menighet.
Hvorfor var det så viktig for deg å raskt finne deg en menighet etter at du flyttet til Kristiansand?
– Egentlig tenkte jeg å ikke gå “all inn” med en gang. Jeg
hadde vært så mye engasjert i Tabernaklet og tenkte nok at
det ville være bra å ta en periode med litt fri fra ansvar. Men
jeg merket raskt at jeg trengte noe mer. Jeg trengte et hjem,
ikke bare shoppe rundt etter “drømmekirka”. Jeg trengte å
slå røtter!
Jeg begynte å studere i Kristiansand, dermed kom jeg jo
også nærmere han som nå er min mann, Marius. Så da jeg
skulle finne meg en menighet var det i realitetene Marius
og jeg som ville finne oss en menighet. Etter en stund fant
vi en menighet der vi raskt fikk både venner og følte at vi
var til nytte. Menigheten var Intro, som nå heter Hillsong.
Vi fikk raskt oppgaver og ble raskt en del av kjernen som
fikk være med å utvikle den nesten helt nystartede menigheten.
Hvilke områder var det du særlig involverte deg i?
– Det var særlig to områder som ble viktig for meg. Det var
å lede en “Connect-gruppe”, og så var det å lede lovsang.
Nærmere tre ganger i måneden har jeg ledet lovsang. Jeg
likte det, det var ikke slik at jeg gledet meg til en fri søndag,
jeg gledet meg til å lede lovsangen. Jeg har alltid vært glad
i å synge, men på et tidspunkt ble det noe mer enn bare
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sang. Jeg forstod mer av lovsangens betydning. Ofte kan det
være litt vanskelig å be, lovsangen ble en måte å finne ordene på. Det jeg ikke klarte å si selv, det var det noen som
hadde skrevet så flotte tekster om. Lovsangen ble for meg
en måte å både be til Gud og å tilbe Gud.
Hvordan tror du det blir å starte som barnepastor i Tabernaklet?
– Skikkelig koselig, lærerikt og gøy! Rammene er så store,
det er nesten bare kreativiteten som setter grenser. Mulighetene er så store. Jeg tror det blir veldig bra å gjøre nye
ting.
– Jeg tror at min visjon for arbeidet kan formuleres i tre
punkter. For det første at barna skal få en trygg og bevisst
tro på Gud. Dernest at ingen barn i Tabernaklet skal føle
det er flaut å invitere med skolekamerater til Tabernaklet.
For det tredje tror jeg det vil være enormt viktig å skape en
god møteplass slik at de unge barnefamiliene virkelig opplever menigheten vår som deres hjem
For å kunne nå slike mål tror jeg at det er super viktig at vi
får ha et godt arbeidsfellesskap. Jeg gleder meg veldig til å
samarbeide tett med de andre ansatte, og ikke minst å få
være en del av en stor gruppe frivillige ledere.
Helge Terje Gilbrant

MISJON

Youth Camp på Telemarkstevnet
Under årets Telemarkstevne blir det satt i gang
en helt ny satsning for ungdom, nemlig Youth
Camp. Det blir møter i hallen kl. 22.00 hver
kveld som retter seg spesielt mot ungdom.
På Youth Camp blir det taler fra blant annet pastor i Hillsong Drammen Alex Botn (bildet), og et lovsangsteam fra
forskjellige menigheter i Telemark. Det blir også aktiviteter
på dagtid og du har mulighet til å henge deg med, om du

vil. I tillegg kan vi selvfølgelig love et skikkelig bra fellesskap, sene kvelder, bading, godteri og sommerstemning! Vi
håper du vil være med og ta med deg vennene dine, for
dette blir veldig bra!
Har du spørsmål om Youth Camp kan du ta kontakt med
Hannah Waskaas Lien eller Adrian Alfred Arnoldsen.
Under t.h.:
Pastor Alex Botn deltar på Youth Camp på Telemarkstevnet.

TTelemarkstevet
Te
elemarkstevnet
16.
- 21. julijuli
2019
16.-21.
2019







Egil Svartdahl
•Egil
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Torbjørg
Oline
Nyli
•To
g Oline
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Botn
Alex
Botn
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•Synnøve
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•Arvid
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Kick-off weekend i Fyresdal
august 2019
I disse dager planlegges årets kick-off weekend for fullt.
Dette er en fantastisk mulighet til å inspirere hverandre til
en videre innsats for menigheten og Guds rike. Her får vi
anledning til å bli bedre kjent gjennom ulike aktiviteter og
herlig bordfellesskap med god mat. Denne gangen har vi
lyst til å fokusere på det å være «personlig». Både på viktigheten av den personlige kontakten og at vi tenker og handler annerledes hvis vi kjenner personer som på en eller
annen måte er i en utfordrende situasjon. Vi håper å se deg
på det flotte stedet vårt i Fyresdal dette året. Husk å meld
deg på så fort du kan, det er ikke ubegrenset med plass så
det lønner seg å være tidlig ute med påmeldingen.
Her ser du noen bilder fra fjorårets weekend!

Kick-off weekend i Fyresdal – Tabernaklet
(menighetsweekend) 30. august - 1. september Fyresdal Kurs & Leirsted
Meld deg på ved å kontakte Wenche Heiberg Ødegård, epost: heiberg.wenche@gmail.com
Ved påmelding: Oppgi navn og alder på deltagerne,
samt ønsket boform.
Priser:
3-6 mannsrom 198,- pr. pers
PS:
Dobbeltrom
298,- pr. pers
Prisene øker etter
18. august (200,- pr.
Mat voksen
300,- pr. pers
pers/500,- pr. fam.)
Mat ungdom (12-18) år 150,- pr. pers
Makspris pr. familie er 2400,For mer informasjon, kontakt menighetskontoret tlf. 35 52 01 46.
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Misjonstur til

Romania

Get Together19

Sommeren 2019 drar 15 personer fra Tabernaklet på misjonstur til Romania. Ungdommer i alle
aldre, fra 13 til 50 år, skal være med.
Turen går til den nordvestre delen av Romania hvor vi skal
arbeide i forskjellige landsbyer hvor det hovedsakelig bor
Romfolk. Her skal vi bidra med praktisk arbeid, ungdomsmøter, gudstjenester, barneleirer og mye mer.
Ungdom i Oppdrag har en base og et stort arbeid i denne
regionen i Romania, så vi skal samarbeide mye med dem.
Vi vil bo i en liten landsby med 250 innbyggere som heter
Prod. Forberedelsene er allerede i gang, og vi har møttes
en gang hvor vi lærte litt om hvorfor vi drar på misjonstur
og hva vi kan forvente oss. På denne samlingen ble også
alle utfordret til å skrive ned sitt eget vitnesbyrd som de
får muligheten til å dele når vi kommer til Romania. Vi
skal også ha to samlinger til hvor vi forbereder lovsang,
tale, drama og leker som vi kan bruke.

Å dra på misjonstur har blitt en viktig del av vårt ungdomsarbeid og er med på å bygge troen til ungdommene
som er med. Det er veldig inspirerende å se hvordan Gud
kan bruke oss når vi velger å gå ut og fortelle andre om
hvem han er. Vi ber om og tror at dette skal bli en viktig
opplevelse først og fremst for de vi skal møte, men også
for alle som drar på turen og noe som kan være med å inspirere hele ungdomsarbeidet og menigheten når vi kommer hjem igjen.
De som blir med på turen er: Salome Vesbøstad, Eline og
Amandus Heiberg, Elisabeth, Kristi og Knut Magne Ziegler-Olsen, Sara Langvannskåsa, Kenneth Augestad, Jørgen Mikal, Johanne, Harald og Mette Vindenes,
Bjørn-Richard Pedersen samt Hayden Eubanks og Hannah Place fra Ungdom i Oppdrag Skien. Vi er veldig takknemlige for alle som er med og ber for turen.
Bjørn-Richard Pedersen

Helga 5.-7. april var det storinnrykk i
Tabernaklet. Da inviterte de forskjellige
ungdomsarbeidene i kirker og menigheter
i Grenland til Get Together19.
Konferansen, som er en av tre arrangementer Get Together arrangerer i løpet av
året, ble en kjempesuksess og var til stor
inspirasjon for ungdommene som kom.
Gjennom helga ble det i forkynnelsen fokusert på relasjoner, til Gud, oss selv og menneskene rundt oss. Britt Solveig Spilde, Thomas Neteland og Eivind Galdal var årets
talere. På møtene var det flere som valgte å gi respons på
at de ville gi livet sitt til Jesus. I tillegg til møter var det
konsert på fredagskvelden, aktiviteter og seminar på lørdagen samt måltider og overnatting for dem som ønsket
det.
Get Together’s ønske er å være en arena hvor ungdommer
fra Grenland kommer sammen for å se mer av hvem Jesus
er. Vi tror at det å samles på tvers av de forskjellige kirkene
gjør det lettere for ungdommene å ta med seg nye. er også
en veldig god plass for å utvikle vennskap med kristne fra
andre menigheter som man kanskje ser igjen på skolen
eller andre arenaer i hverdagen. På denne måten får det
som skjer gjennom vårt samarbeid også mye å si for skolehverdagen og andre arenaer som ungdommene møtes.
Dette har vi sett tidligere, og følte igjen at vi fikk bekreftet
denne helga at Get Together tjener en viktig hensikt i regionen vår. Vi er glad for det Gud gjorde og takknemlig
for helga vi fikk ha sammen!
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Med hjerte for misjon
Misjonsrådet i menigheten har nettopp fått ny leder. Han heter Harald Vindenes, og er en kjent
person i menighetsbildet. Han og familien kom til Skien i 2012, og ble medlemmer i Tabernaklet
året etter. Han kommer opprinnelig fra bergensområdet, der hans far var emissær i Indremisjonen.
Både han og kona Mette har vært misjonærer.
I hele mitt liv har jeg sett på meg selv som en kristen, men
da jeg var 16 år tok jeg et personlig valg om helhjertet å
følge Jesus, forteller Harald Vindenes.
– Du sier at du alltid har hatt et ønske om å tjene Gud.
Hvorfor tok du da en teknisk utdannelse?
Jeg tok utdannelse som flymekaniker fordi jeg hadde planer
om å reise ut for å tjene Gud i regi av MAF (Mission Aviation Fellowship).
– Men det var ikke der du endte opp…
Nei, jeg tok også en disippeltreningssskole i regi av UiO.
Mens jeg gikk der, kom det en misjonsstrateg på besøk. Han
fortalte at UiO hadde fått invitasjon til å sende hundre engelsklærere til Uzbekistan. De trengte derfor hundre kristne
som ville ta på seg dette oppdraget.

– Hvor lenge ble dere i Kazakhstan?
I alt var vi der i syv år, de to første årene sammen med et
annet norsk ektepar. Vi hadde visum som nødhjelpsarbeidere, og startet en nødhjelpsorganisasjon som delte ut gammelt sykehusutstyr fra Norge. Det var vår lovlige grunn til
å være der.
– Og den «ulovlige» grunnen…?
Den var at vi ville plante menigheter. Forholdene i Uzbekistan hadde hardnet til, og derfor dro vi i stedet til Kazakhstan. Der slo vi oss ned på grensen mot Uzbekistan.
Det bodde hundretusener av uzbekere i dette området, og
de var mer åpne for evangeliet. Mens vi bodde der, startet
vi tre menigheter.

– Og da kjente du at det var dit du skulle?
Etter hvert la Gud ned i meg en trang til å si ja til dette, og
jeg opplevde det som et konkret kall fra Gud.
– Du var i Uzbekistan i ett og et halvt år. Hvilke oppgaver
hadde du der?
Jeg fikk lære språk og kultur, og jeg bodde hjemme hos en
uzbekisk familie som ikke kunne ett ord engelsk. Så det ble
en veldig bratt læringskurve. Men samtidig jobbet jeg selvsagt med evangelisering og menighetsplanting.
– Men så kom det en kvinne inn i livet ditt?
Mens jeg var hjemme på ferie fra Uzbekistan, traff jeg Mette
fra Skien, og vi begynte å brevveksle. Jeg fridde til og med
pr brev, og noen måneder senere fikk jeg hennes JA.
– Og det ble slutten på oppdraget i Uzbekistan?
Ja, vi giftet oss og jeg begynte igjen å jobbe som flymekaniker i Stavanger, noe jeg gjorde i fire år. I løpet av den tiden
fikk vi døtrene Rannveig og Johanne. Senere fikk vi også en
sønn, Jørgen Mikal. Han er nå 14 år.
Etter fire år reiste vi ut igjen, denne gangen til Kazakhstan.
Fordi jeg kunne uzbekisk, kom vi raskt i gang med menighetsplanting blant uzbekere som bodde på Kazakhstans side
av grensa mellom de to landa.
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Harald og Mette Vindenes.

MISJON

– Hvordan har det gått med dette arbeidet etter at dere dro
hjem?
De tre hovedlederne våre klarte ikke å samarbeide, og de
splittet lag. Rundt den enkelte av dem har arbeidet utviklet
seg videre. Resultatet er at arbeidet har utvidet seg og folk
har blitt frelst.
Mye av grunnen til at vi reiste hjem, var at Rannveig og Johanne gikk på russisk skole da det ikke fantes internasjonal
skole i byen. Vi vurderte da om vi skulle flytte til en by med
engelsk skole. Det endte med at vi i stedet flyttet hjem og
havnet i Stavanger, der vi bodde i fem år. Men i 2012 flyttet
vi hit til Skien.

nemlig for den tilliten Tabernaklet har vist meg. Jeg føler at
det er en form for misjonsarbeid, selv om vi har hjemmet
vårt her i Skien.
Jan-Kristian Viumdal

– Selv om dere nå bor her og har slått rot her, så virker det
som at misjonen fortsatt brenner i hjertene deres?
Etter at vi kom hjem fra Kazakhstan, har verden blitt mye
mindre. Jeg tenker da ikke minst på den elektroniske revolusjonen. Behovet på misjonsmarken er i dag ofte å få besøk
av modne kristne som i perioder kan støtte, oppmuntre og
veilede nasjonale kristne.
– I dag jobber du igjen innen luftfart?
Ja, jeg er teknisk sjef i et helikopterselskap på Torp, og er
ansvarlig for at helikoptrene får nødvendig vedlikehold. Vi
har også et verksted som jeg har ansvaret for. Jeg har med
andre ord en ganske travel hverdag.
Selv om det sikkert er andre som kunne ha gjort en god
jobb som formann i menighetens misjonsråd, så er jeg takk-

Under: Fra en menighetskonferanse.
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UNDERVISNING

Så altfor mange har et vrengebilde av hvordan Gud er.
Hvem som har «skylden» for det kan vel diskuteres, men det er i alle fall bare Guds menighet,
med Den hellige ånds hjelp, som kan rette på denne misforståelsen.
Nettopp dette må vel være en av kirkens største oppgaver, å formidle hvem Gud er,
slik at de som ikke kjenner Gud kan lære ham å kjenne.

Å kjenne Gud
Den siste delen av Efeserbrevet første kapittel, vers 15-23,
er et høydepunkt i Det nye testamentet. Paulus skriver om
hvordan Gud reiste Jesus opp fra de døde og til sist la alt
under hans føtter. Så avslutter Paulus med selve hovedpunktet, at den opphøyde Kristus, selv «hodet over alle ting», ble
gitt av Gud til kirken. For å få oss til å forstå dette gir Paulus
det litt med teskje. Etter å ha slått fast at Kristus er kirkens
hode fortsetter han derfor og sier at kirken er Kristi kropp,
og at Kristus er den som fyller alt i alle. Men før Paulus
kommer så langt i sin undervisning hadde han mye mer å
si.

Paulus nærmest bobler over av glede: «Derfor holder jeg
ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere
i mine bønner.» Og den oppsummering som Paulus gir:
«For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres
kjærlighet til alle de hellige.» Så enkelt og så omfattende,
tro på Jesus og innbyrdes kjærlighet.
For å komme dit der tro på Jesus og kjærlighet til sine medmennesker blir det karakteriserende ved våre liv, er det Paulus forbønn som er selve nøkkelen. At Den hellige ånd må
gi oss visdom og åpenbaring slik at vi kan lære Gud å
kjenne. Å kjenne Gud betyr og forstå hvordan han er. Det
er knyttet til vårt gudsbilde. Bare ved å lese Guds ord som
beskriver hvordan Gud virkelig er, kan vi få et rett gudsbilde. Men det er ikke nok å bare lese. Paulus i sitt bønneliv
forteller om hva han ber om. Han ber at vi må få en Ånd
som gir visdom og åpenbaring, så vi kan lære Gud å kjenne.
Det er mulig å sitere Guds ord, mer eller mindre tatt ut av
sin sammenheng og si at slik er det Gud er. Det er ikke
vanskelig å sitere løsrevne bibelord som beskriver Gud som
en hevngjerrig, nådeløs, rasistisk og fordømmende Gud, en
som kan kreve at vi mennesker kan måtte ta livet av både
skyldige og uskyldige, barn og gamle. Så kan det hevdes at
Gud er slik. Men Gud er ikke slik. Mer enn tragisk er det
at mange tror Gud er en Gud som hverken er en tilgivende
eller en nådig Gud, men en hevngjerrig Gud som må straffe
og ikke hverken kan eller vil tilgi den som vender seg til
ham med sin synd og ber om nåde og renhet.

Før Paulus kommer til hovedpunktet lar han oss få innsikt
i sitt eget private bønneliv. Han skriver: «Jeg ber om at vår
Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en
Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å
kjenne.» (Ef. 1:17) Jeg tror vi alle kan gjøre denne bønnen
til vår egen. En bønn for både oss selv og alle andre!
Men i verset før Paulus deler fra sitt bønneliv gir han en av
de mest sentrale og fineste oppsummeringer om hva kristen
tro er og hvordan den uttrykkes. Oppsummeringen er så
enkel, men likefullt så omfattende. Paulus gleder seg over
hva han har hørt bli sagt om kirken i Efesus. Ja, det er som
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Jeg tror på en tilgivende og allmektig Gud som øser sin
kjærlighet utover alle mennesker, slett ikke bare noen få utvalgte. Alle mennesker er på akkurat samme måte gjenstand
for Guds betingelsesløse kjærlighet. Gud gjøre ikke forskjell
på mennesker, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus
døde for oss mens vi ennå var syndere. Å kjenne Gud, å forstå hvem han er og hvordan han er, og til det trenger vi
ordet og Den hellige ånd. Og kanskje en slik bønn som Paulus ba for kirken i Efesus.
Helge Terje Gilbrant

KUNST

Glede i fargeklang og en røff strek
T.v.: Gullaug Pauline Haugom i
atelieret foran sitt nyeste bilde,
«Ballerina».
Under: «To engler henter en sjel til
himmelen».

– På besøk
i atelieret til
Gullaug Pauline
Haugom
TEKST OG FOTO:
KARI-MARGRETE
RENSEL LØVGREN

I øverste etasje i Telemarksgata 8, i Skien Malerklubbs lokaler, finner vi kunstmaler Gullaug
Pauline Haugom, eller hobbymaler som hun best
liker å kalle seg – og som akkurat nå er kommet
tilbake fra en lengre reise, denne gang til India.
Gullaug er oppvokst på Fosenhalvøya i Trøndelag, nærmere
bestemt i Bjugn kommune. Til Skien flyttet hun i 1970, og
bygget senere hus i Røyveien på Gulset, der hun fremdeles
bor. Men til atelieret sitt i Skien sentrum kommer hun
gjerne noen timer hver dag.
– Ja, jeg pleier å si jeg har tre hjem, forteller Gullaug. Oppe
i Røyveien er hjemmet mitt, det andre er Tabernaklet, og
Skien Malerklubb det tredje. Er veldig takknemlig for å
være en del av en menighet, og døpte meg på slutten av 70tallet og har siden vært med. En enestående forsamling.
Men male har hun nærmest gjort i hele sitt liv. – Første
gaven jeg fikk av mann min var et stort malerskrin, minnes
hun, og siden ble dette hennes store hobby. Sin bakgrunn i
malerfaget fikk hun fra Telemark Malerskole på 90-tallet
under billedkunstner Øystein Selmer. Etterhvert ble det
flere videregående kurs, også i Danmark, og hos den norskvietnamesiske kunstneren Dang Van Ty i Oslo. Men allerede i 1976 var hun en av initiativtakerne til oppstarten av
Skien Malerklubb, og fikk på 40-årsjubileet i 2016 overrakt
æresdiplom for sitt mangeårige og oppofrende engasjement.
– Hva liker du å male, Gullaug? Det behøver ikke alltid
være et motiv, men likevel, størsteparten av bildene er figurative; mennesker, blomster, landskap, engler, malt i olje
eller akryl. Det viktige for meg er fargeklangen, at valørene
står godt til hverandre, at jeg får fram noe spennende i bildet! Og kontrastfylt, legger hun til.

– Men jeg er røff i streken, ikke noe pirking. Tar bare penselen og begynner uten opptegning, forklarer hun. Fint å kunne løsrive seg litt.
– Hva vil du med bildene dine? Det gir meg glede å holde
på. Og så er det jo både hobbyen min og jobben min, fortsetter hun, og forteller at hun i regi av Skien kommune holder høstkurs og vårkurs for nybegynnere og videregående
malerinteresserte. Kursene holdes på Bydelshuset, der Gullaugs bilder har prydet veggene i mange år. Også i Tabernaklet har vi fått glede av hennes bilder. Da med talende
motiv fra Jesu lidelseshistorie. En påskeutstilling som andre
menigheter i byen også har vist å sette pris på.
I tillegg til enkelte separate utstillinger, har deltakelse på
kollektive maleriutstillinger blitt mange for hobbymaleren.
I tillegg til flere antatte arbeider på den årlige Telemarksutstillingen. Bilder er også innkjøpt av bl.a. Hydro, Fokus
Bank og Bjugn Bygdatun i hjemkommunen. – Men, sier
Gullaug, jeg liker ikke å være frampå, og orker ikke å holde
på med utstillinger mer nå. Men mange får likevel glede seg
over hennes fargeglade bilder, som i form av gevinster og
gaver raust blir gitt til veldedige formål.
– Fint å få støtte det gode, sier hun.
Også et trekkspill er å se blant maletuber, rammer og paspaturer i det store og lyse atelieret. Dette trakterer hun på sammenkomster i regi av Skien Malerklubb, sammen med to
andre kollegaer, og kaller seg naturlig nok, «Trio Malerino».
Du legger ikke bort malerpenslene med det første, du? Nei,
som sagt gir det meg så mye glede, og dessuten en god mestringsfølelse. Kan ikke bare sette seg ned, vet du! Det står at
vi skal ikke grave ned talentet, men bruke det. Og det vil
jeg fortsette med, avslutter Gullaug Pauline Haugom.
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INTERVJU

Sandra
og Alfred
nye i menigheten

I vår har vi sett flere nye venner finne veien til
Tabernaklet, blant dem er familien Sandra og
Alfred, begge fra DR-Kongo. Pastor Helge Terje
Gilbrant har benyttet anledningen til et besøk
i deres hyggelige hjem bare noen hundre meter
fra Tabernaklet.
“Du er så velkommen, så hyggelig at du ville besøke oss!”
– Slik begynte besøket etter at jeg hadde ringt på dørklokka
til Sandra og Alfred. Lukten av nystekte vafler lot seg ikke
helt skjule, og jeg forstod at nå ventet det mye godt. I løpet
av de siste par månedene har Sandra og Alfred blitt faste
møtebesøkende i Tabernaklet, og de sier de trives!
Både Sandra og Alfred er fra DR-Kongo, men kjente ikke
hverandre før de begge hadde funnet veien til Norge.
Sandra flyttet som barn til Zambia, som har sin nordlige
grense mot DR-Kongo, Alfred vokste opp i Kinshasa, hovedstaden i DR-Kongo.

måten de har blitt ønsket velkommen til Tabernaklet. Gudstjenestene er et av ukas høydepunkter, særlig understreker
de hvor godt det er å oppleve menigheten som sitt eget
hjem.
– Så fint det er å spise middag nede i kafeén etter gudstjenesten! Også en kopp kaffe i barnas hage er flott. Der får vi
bli kjent med andre i menigheten på en annen måte enn
når vi sitter og lytter.

Både Sandra og Alfred snakker godt norsk og har funnet
seg vel til rette i sitt nye fedreland. Sandra kom til Norge i
2006, Alfred i 2005 og de ble et par i 2017. Alfred bodde
først noen år i Brevik, så i Porsgrunn før han fant seg til
rette i Skien. Til daglig arbeider han ved Haugsåsen bokollektiv med snart fagbrev som helsearbeider. Sandra er for
tiden ikke i jobb og det er det meget naturlige grunner til,
om noen få uker venter hun sitt første barn! Sandra og Alfred forteller med skinnende øyne om den forventede familieforøkelsen, ikke vanskelig å forstå at de gleder seg.

Sandra og Alfred lever sine gode liv i byen vår og i menigheten vår. De er så godt integrert at det faller helt naturlig
for de, nettopp å snakke om byen vår. Her går de på fine
turer, men om Alfred får sjansen blir han gjerne med på en
fotballkamp. Men når alt kommer til alt, det er noe som er
mye mer viktig enn både vårsol og fine turer. Våre nye venner forteller at de inderlig gjerne vil være med å fremme det
gode, spre ut evangeliet. De vil være en kristen familie som
lærer sine egne barn veien til Gud, og selv ber de om å være
et forbilde til nettopp det. Samtalen avsluttes med at de
begge understreker at de så gjerne vil være med å jobbe dugnad. – Er det behov på kjøkkenet for å lage mat eller å vaske
kirken, så må dere gi oss beskjed!

Å komme til et nytt land, med annen kultur og andre måter
å bygge relasjoner og vennskap på, kan være krevende. Men
å komme til en ny menighet kan også være utfordrende.
Sandra og Alfred forteller at de er så takknemlig for den

Som menighet er det både en glede og ære å få ønske våre
nye venner hjertelig velkommen til en menighet som har
som hoveduttalelse at vi vil være en menighet med åpne
dører.
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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!
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Skjul ikke ansiktet når
jeg er i nød.
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d svar når jeg roper!
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Vitser

En turist kom til
Bergen på en regnværsdag.
Han spurte en gutt som
gikk ffo
orbi:
– Si meg, regner det alltid
her?
– Eg vet’k
kjje, svarte gutten,
eg e bare elleve årr..
Audun hadde
begynt i første klasse
ogg skrøt til læreren sin:
– Pappa ogg jeg vet alt!
– Jaavvel? Hva h
heter hovedstaden i Mo
ongolia, da?
– Det er d
det pappa
som
m vet.

