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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!

Pinsekirken Tabernaklet Skien ønsker å være en inkluderende
og varm menighet der vi sammen gjør livet til en gudstjeneste. Dette uttrykkes i menighetens visjonsformulering.
Pinsekirken Tabernaklet Skien skal være en menighet med åpne dører
–
• Til Guds nærhet – gjennom bibel, bønn og lovprisning
• Til fellesskapet – gjennom omsorg, tjeneste og disippelskap
• Til vår verden – gjennom evangeliet i kraft, ord og gjerning
I Apostlenes gjerninger 15:19 sier Jakob: «Derfor mener jeg at vi ikke skal
lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud.» Som kirke
vil vi strekke oss langt for å dele Guds godhet og evangeliets livsforvandlende budskap med alle. Dette gjør vi gjennom diakoni, tilgjengelige gudstjenester, åpne arrangementer og en inviterende kultur. I Matteus 22:37
blir Jesus spurt hvilket bud som er det største i loven. Han svarer: «Du
skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all
din forstand» og «du skal elske din neste som deg selv.»
Vi tror at for å gjøre det enkelt, trenger vi å se hverandre, møte hverandre
og bli kjent med hverandre. Denne høsten har vi gjort en evaluering av
hvordan situasjonen er i småfellesskapene våre, og vi ser at det er tydelig
et behov for et fornyet fokus på nettopp dette tilbudet. Vi trenger å etablere flere grupper og vi trenger flere som vil ta et lederansvar for en gruppe.
Vi tror at i en menighetssamenheng er det vanlig å se tre forskjellige former for fellesskap:
Storsamlingene. Her ønsker vi å se gudstjenester som inspirerer mennesker. Her forvalter vi hellige handlinger, presenterer evangeliet og ærer Gud.
Vi har gudstjenester i forskjellige sammenhenger tilrettelagt for alle, men
også direkte mot forskjellige livsfaser.
Småfellesskap. Her møter vi i mindre og livsnært fellesskap, som oftest i
hjemmene hos hverandre. Her deler vi liv, erfaringer og vi forsøker og
hjelper hverandre i etterfølgelsen av Jesus.
Tjenestefellesskapet. Dette er den tredje type fellesskap, og dette er grunnet i felles tjeneste og felles engasjement. Det å stå sammen med noen i
noe man «brenner» for gir både inspirasjon og styrke.
Disse forskjellige typer fellesskap kompletterer hverandre. Det er naturligvis ikke slik at noen skal føle «mas» om delaktighet, men håpet er at
iver og glede over å tjene gjør at man er en del av et tjenestefellesskap.
Vi håper at kjærlighet og ønske om å både gi og motta gjør det naturlig
for den enkelte å være en del av et mindre og inkluderende fellesskap. Vi
tror at det er noe både majestetisk og bibelsk over at hele menighetsfamilien samles til en ukentlig storsamling, der både unge og gamle får delta i
gudstjenesten!
I apostlenes gjerninger leser vi: «Hver dag holdt de trofast sammen på
tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede». (APGJ. 2:46)

Helge Terje Gilbrant
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INFORMASJON

Magnus Torleiv Thomassen

07.03.2020

80 ÅR

Jenny Edel Kleven Pedersen
Carl Henrik Vestøyl
John Austad
Zahra Khosravi
Ronny Wetting
Jan Fredrik Pedersen

05.02.2020
07.03.2020
28.03.2020
29.03.2020
30.03.2020
05.04.2020

75 ÅR

Knut Pedersen
Harald Bragne
Birger Elstrøm
Johannes Sindal Pedersen
Wenche Sissel Follegg
Anne Lise Nilsen
Laila Synnøve Vasbø

09.01.2020
17.01.2020
30.01.2020
13.02.2020
03.03.2020
25.06.2020
25.06.2020

70 ÅR

Marit Synnøve Stensrud
Linnea Marie Folstad
Evelyn Dragenchuck
Edle Kornmo Follegg
Grete Langangen
Marit Tennefoss

12.01.2020
07.03.2020
22.03.2020
05.04.2020
13.04.2020
15.06.2020

60 ÅR

90 ÅR

JUBILANTER

Runar Stamland
Marie-Claire Nimbona
Helge Terje Gilbrant
Thor Jacob Johnsen
Jørn Jansen
Per Gunnar Johansen

12.01.2020
27.02.2020
06.05.2020
12.05.2020
03.06.2020
24.06.2020

Fødte:
(Menighetskontoret får ikke fødselsmeldinger lenger.
Foreldre må derfor sende melding til oss. Husk personnr.)
Nye i menigheten:
Marius Lien
Bengt Quarsten
Kenneth Augestad Olsen
Amandus Heiberg
Brit Karin Vestøyl

13.08.2019
08.09.2019
05.11.2019
10.11.2019
14.11.2019

Døde:
Ragnhild Johansen
Sonja Aagesen
Astrid Bråthen
Øyvind Lemika Karlsen
Asbjørn Waldemar Johansen
Else Andreassen

01.06.2019
07.07.2019
17.07.2019
23.07.2019
31.07.2019
08.11.2019

Noen glimt av hva som skjer i

Pinsekirken Tabernaklet
Skien framover
8. desember kl 11.00
15. desember kl 17.00

24. desember kl 15.00
29. desember kl 11.00
30. desember kl 18.00
31. desember kl 19.00
12. januar kl 11.00
8. mars kl 11.00
12. mars kl 19.00
15. mars kl 11.00
31. mars – 2. april
17. – 19. april
3. mai kl 11.00

Helge Terje taler,
Arvid Pettersen synger. Julemiddag.
Vi synger julen inn.
Flere av menighetens sangere og
musikere deltar.
Julaftensgudstjeneste.
Gudstjeneste.
Nyttårsfest for voksne (påmelding).
Nyttårsfest for ungdommer
(påmelding).
Storsøndag.
Egil Svartdahl og TV-inter.
Årsmøte.
Årsfest (formiddag), middag etterpå.
Påskevandring for barnehagene.
GetTogether (ungdomshelg).
Gudstjeneste avslutning for Tentro.

MENIGHETSKONTORET
Kontortid tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00.
Tlf. 46 97 13 57. Ta kontakt – vi hjelper deg!

Velkommen til Pinsekirken Tabernaklet Skien!
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BARN/UNGDOM

Småtanker fra

barnepastor’n
Først vil jeg takke for en utrolig varm velkomst. Takk til
alle som ber for oss og som har kommet med varme ord nå
den første tiden. Å komme hjem igjen å se hvor utrolig
flinke medhjelpere vi har i barnearbeidet har vært veldig
gøy.
Det er ikke en hemmelighet at vi har litt for få medarbeidere og at behovet for flere er stort både på EtterSkoleTid,
i Kids- og Tweensarbeidet (søndagsskolen) og på Tweensklubben. Det rører meg likevel å se hvor engasjerte medarbeidere vi har er. Å se hvor dedikerte lederne på EtterSkoleTid er, de som stiller opp hver onsdag og viser stor
kjærlighet til alle barna som kommer, det er vakkert. Når
en i tillegg vet at flertallet av disse lederne har bikket 80 år,
blir det ikke mindre rørende. Lederne våre på Kids og Tweens er intet unntak.
Vi kan lære barn og unge mye med bruk av ord, men det
de virkelig lærer av, er det de ser. Hvordan de opplever at vi
er i møte med medmennesker og kirken og hvordan vi prioriterer våre ressurser. Derfor er det flott å se Kids-ledere
som gjør søndagsforberedelsene til en familieaktivitet. De
viser virkelig hvordan hele familien kan jobbe sammen om
en felles oppgave. Jeg tror dette knytter sterke bånd både i
familien, og til kirken. Lederne i vårt barnearbeid er virkelig
gode forbilder for alle barna som kommer inn dørene i kirken vår.

Hannah
Waskaas
Lien
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Tweens-klubben
Fredager i partallsuker møtes alle tweens til Tweens-klubb på lofte i «det hvite hus» (barnehagen).
Målet med Tweens-klubben er å gi disse som
hverken er barn eller ungdom et sted å henge og
et sted å være, kun for dem. De er midt i mellom
og kan fort bli litt glemt og havne litt i skvis.
Tweens-klubben skal være på deres premisser og
de har en stor stemme i hvordan kvelden skal se
ut. En fredag på Tweens-klubber inneholder fifa,
let’s dance, brettspill, godteri, en liten andakt og
loddtrekning.
Alle i alderen 5.-7. klasse er hjertelig
velkommen, fredager i partallsuker fra
klokken 18 til 20.

BARN/UNGDOM

HalloVenn
31. oktober var det endelig duket for HalloVenn
og vi var 74 personer som på forskjellige måter hadde gjort klart til denne kjempefesten.
«Det du vil at andre skal gjøre mot deg, skal du gjøre mot
dem» er temaet for Hallovenn. Målet er å skape en stor vennefest som skal være minst like bra som alternativet, å gå
Halloween. Med 90 kilo godteri, 30 aktivitetsposter og
store smil var vi klare til å ta imot de 245 barna til
vennefest med snille kostymer. Barna
strømmet på og storkoste seg. I ettertid har jeg fått meldinger
av flere foreldre som takket for engasjementet
og som forteller om

hvor mye hallovenn betyr for deres familie og hvordan
barna har gått fra å være nedstemt og lei fordi de ikke får
lov til å gå Halloween, til å komme hjem i lykkerus, og
kanskje litt sukkerrus, etter å ha vært på Hallovenn. Som
barnepastor er jeg stolt over å få samarbeide med
så dyktige ledere helt ned i 13. års alderen som virkelig er suverene forbilder for barna. De ser dem og
viser dem kjærlighet.
Medarbeiderne her er
virkelig noen helter.

Amalie i full
gang med
ansiktsmaling.

Hvem klarer
å sitte lengst?

Mye folk og
god stemning
på årets
HalloVenn.
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MISJON

Released på
misjonstur
i Romania
Hele Romania-gjengen samlet.

Mandag 29. juli kl. 06.00 var det en spent gjeng
som gjorde seg klare til å dra fra Tabernaklet for
å være med på misjonstur til Romania. Etter å ha
søkt Guds vilje, forberedt drama, sanger, vitnesbyrd og på å forstå kulturen vi skulle møte, var vi
endelig klare til å dra.
De neste ti dagene fikk vi være med å tjene på mange forskjellige måter i området rundt byen Sighisoara ganske sentralt i Romania. Vi bodde i landsbyen Prod, hvor ungdommene var med på mye praktisk arbeid; maling, høsting av
løk og mye utendørs vedlikehold. De siste dagene vi var på
tur, hadde vi også barneleir på stedet vi bodde med ca. 40
barn. Da samarbeidet vi med lokale folk fra Ungdom i
Oppdrag og et team fra Tyskland. Leiren inneholdt møter
hvor barna blant annet lærte om at Gud har skapt dem og
at Jesus døde for at vi skulle kunne være sammen med ham.
Teamet vårt var med å lede aktivitetene og det var tydelig
at barna satte stor pris på at vi var der sammen med dem.
Vi dro også rundt til flere andre landsbyer i området. I
landsbyen Seleus, hvor det i hovedsak bor sigøynere, startet
vi arbeidet med å pusse opp en tomt som skal bli brukt som
et senter for landsbyens barn og ungdom. Her skal Ungdom
i Oppdrag drive med leksehjelp, aktiviteter og kristen undervisning. Det var veldig moro for ungdommene å se for-
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skjellen vi fikk gjøre på denne eiendommen på bare de få
dagene vi var der.
I andre landsbyer kom vi på besøk for å holde barnemøter
og ungdomsmøter. Ungdommene fikk prøve seg på å holde
leker, dele vitnesbyrd, tale og synge, og gjorde det på en strålende måte. Barna og ungdommene responderte veldig positivt på at vi kom og det ungdommene våre delte med dem.
Vi fikk god kontakt med ungdommer som sjeldent hadde
gått i kirke og ikke visste mye om hvem Jesus var. Det var
stort å se folk bli møtt av Gud gjennom det vi gjorde. På
søndagen vi var der fikk vi også være med å synge, vitne og
tale i to forskjellige kirker, kirken til sigøynerne og en hvor
det var flest rumenere.
Da vi skulle dra hjem var det stor takknemlighet blant både
ungdommer og voksne over det vi hadde fått være med på.
Vi var enige om at vi både hadde vokst i vår egen tro på
Gud, hadde velsignet mennesker med både åndelige, materielle og sosiale behov og at vi hadde hatt masse gøy sammen
mens vi gjorde det!
Fra venstre:
Her er våre ungdommer sammen med barn i Romania.
Misjonsteamet får bli med og leder lovsangen.
God stemning rundt pizzabordet.

BARN/UNGDOM

Nå når det går mot jul er det en fin tid til å se tilbake på
det siste semesteret også i ungdomsarbeidet i menigheten vår.
Storsamling i Tabernaklet for Get Together19.

Høsten i Released
Denne høsten har vi hatt faste ungdomsmøter på fredagene.
Fredagskveldene består av møte hvor ungdomspastor, en av
ungdommene eller en besøkende predikant taler. Vi har
også lovsang og ofte en lek. Denne høstens tema har vært
«Disippelskap». Vi har snakket om hva det er å være en disippel, hvordan vi kan være en disippel i forskjellige deler
av livet og hvordan vi kan vinne nye. Etter møtet har vi mat
og aktiviteter i kafeen.
I tillegg til de faste møtene har vi hatt flere eventer sammen
med andre kirker i løpet av høsten:
23. august hadde vi Get Together sammen med de andre
ungdomsarbeidene i Grenland. Runar Byberg talte og det
var ca. 300 ungdommer som var der. Ungdommene ble utfordret til å gjøre en forskjell for evangeliet ved å vise Guds
kjærlighet i praksis.
4.-8. oktober ble det arrangert tenleir i Fyresdal. 90 deltakere og 35 ledere hadde noen flotte dager sammen. Mange
av ungdommene fikk oppleve at Jesus møtte dem, og det
var god undervisning fra flere forskjellige talere. Gjennom

uka var deltakerne på forskjellige aktivitetsgrupper, og vi
hadde også felles aktiviteter hvor «bibelsmugling» midt på
natta nok var et av høydepunktene.
1.-3. november dro ungdommene våre til Get Focused.
Sammen med ca. 1500 ungdommer fra hele Norge ble det
en kjempehelg med møter, seminarer, sene kvelder og god
mat. Temaet for festivalen var «Akseptert» og det var tydelig
at dette var et budskap som gikk hjem hos ungdommene.
I høst har vi også startet opp et nytt tentro kull. Vi er nå
sytten 9. klassinger som samles ukentlig til undervisning og
aktivitet. Tentro-gjengen har blitt en sammensveiset gjeng
og det er mye humor og god stemning. Så langt har vi sammen snakket om temaer som: Kan vi virkelig tro på Gud?
Hvorfor kom Jesus? I tillegg til undervisning om Den hellige ånd og andre viktige emner. Vi har også gjort mye gøy
som å: spille curling, overnatte i barnehagen, være med på
Get Focused, være i gymsal og dra på grilltur. Vi gleder oss
til resten av tentro-året.
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MENIGHETEN

“Møtepunkt Minsk 2019”
Vi var seks stykker fra Tabernaklet som deltok på denne konferansen i september.
Totalt fra Norge var vi 28 stykker. Det er 23 landsbypastorer som får støtte fra forskjellige
menigheter i Norge. Vi i Tabernaklet støtter fire stykker. Tanken med konferansen var at vi fra Norge
skulle møte de vi støtter, ha fellesskap med dem og å bli bedre kjent.
Under besøket fikk vi samtale med de fire vi støtter og fikk
høre mer om deres arbeid.
Den første vi snakket med var Mikhail Apetionok. Han er
pastor for en liten menighet og det er døpt tre stykker den
siste tiden. Ved siden av har han det siste året hatt ansvar
for en sigøynermenighet som var uten pastor. I denne menigheten er det den siste tiden blitt døpt seks personer, og
Apetionok holder nå på å lære opp en ny pastor til denne
menigheten. Det er mange barn og de trenger hjelp til skolestart. Og mange problemer, sa han.
Mikhail takker hjertelig for all støtte, uten den hadde det
ikke gått. Han har en liten bedrift ved siden av. Byen han
bor i er under utbygging med nye bydeler, prisene er høye.
Han hilser hjertelig til menigheten og takker for hjelpen.
Vi fikk inntrykk av at han hadde det tungt for tiden, så han
trenger våre forbønner.

digerer et barneblad og legger til rette for sommerleirene.
Denne sommeren var ca 20.000 barn på leir hvor de fikk
høre Guds ord. Myndighetene er imot slike leirer, men befolkningen er positive.
Ellers besøker hun nye familier som trenger hjelp.
Rannveig, Marit og jeg besøkte Pavel Kalosha i byen
Druzhniy hvor han har vært pastor i åtte år. Vi fikk være
med på møte søndag formiddag og se menigheten og lokalet som de holder på å bygge. Det er langt fra ferdig, men
holder møter der. Det var en fin forsamling med barn og
unge. Ungdommene i menigheten var aktive med sang og

Nina Oskirko var den neste vi snakket med. Hun takket
hjertelig for all støtte og forbønn. Vi hadde med julegaver
fra søstermisjonen og menigheten til alle fire. Nina er koordinator for fadderbarn som blir støttet fra Norge, og hun
og mannen besøker alle disse hjemmene to ganger om året,
66 familier. Hun er ansvarlig for mye av barnearbeidet, re-

Vår gruppe sammen med tre av de vi støtter i Hviterussland.
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Pavel Kalosha med familie.

MENIGHETEN

musikk. Rannveig fikk mange nye venner
blant dem, de ville hun skulle være igjen
der.
Menigheten har to team som besøker barnehjem og to team som besøker gamlehjem. Pavel har et lederteam på sju
medlemmer hvor alle er likestilte. Ellers er
det smågrupper i menigheten, 25 ledere,
de fleste kvinner. Det er 90 voksne medlemmer i menigheten, i tillegg barn og
unge. Pavel reiser også en del og underviser andre steder. Han har en doktorgrad
i teologi. Han takker hjertelig for all
støtte, og minnes med glede besøket her i
Skien.
Harald og Sondre reiste til menigheten
hvor Gennady Stulba er pastor i en av forstedene til Minsk. De bodde hjemme hos
Gennady og kona og deres voksne sønn.
Det var en interessant opplevelse da de
ikke hadde tolk med seg og all kommunikasjon gikk på russisk. Søndagen var de
med på festmøte i menigheten med
mange tilreisende. Det kan ha vært 100150 mennesker tilstede. Møtet varte i fem
timer med mange taler og mye bønn.
Sondre og Harald fikk også komme med
en hilsen. Det var godt å kjenne iveren,
begeistringen og den Hellige Ånds nærvær
gjennom møtet. Menighetsbygget hadde
Gennady bygget selv, med hjelp fra andre.
Det lå bra plassert i et boligområde med
mye boligblokker rundt. Gennady og
kona ble kristne i godt voksen alder og de
ber om forbønn for visdom til å bygge
menighet, nå ut til nye mennesker og
trene ledere. Uten støtten fra Tabernaklet
kunne de ikke ha drevet dette arbeidet på
fulltid.
Ingjerd Lind

Øverst til høyre:
Møte i menigheten til Pavel Kalosha.
Til høyre:
Kirkebygget til Pavel slik det fremstår nå.
9

MENIGHETEN

Marius Lien

Pastor Helge Terje i hyggelig samtale med Marius Lien

Ny i menigheten, og vår barnepastors gode ektemann
I sommer kom Marius Lien flyttende til Skien, den
direkte årsaken var jo at kona hans, Hannah Waskaas Lien, da ble ansatt som menighetens nye barnepastor. Som menighet vil vi ønske også Marius
hjertelig velkommen i menigheten, og menighetsbladet må jo få vite hvordan Marius trives!
Marius, selv om du er nyinnflyttet til Skien, er det mange i
menigheten som mener å ha sett deg her mange ganger og
over mange år?
– Ja, det har jo sin naturlige forklaring det. Aller først, jeg
er ikke sønn av Wenche og Nils Petter, de er bare tante og
onkel. Men nettopp siden jeg er deres nevø, og mine foreldre ofte har vært på besøk og mine søsken og jeg ble gode
venner med våre søskenbarn, så var vi ofte på besøk i Skien
og da også i Tabernaklet, både på søndagsmøter og ungdomsmøter.
– Jeg vokste opp i Gjøvik, men flyttet til Sørlandet, nærmere bestemt Evje da jeg var 13 år gammel. Der bodde jeg
i tre år, som 16-åring flyttet jeg til Fevik for å gå på skole.
Min far var jo predikant og det var på en måte selvfølgelig
at vi barna skulle være med når mine foreldre reiste på
møter. Spørsmålet var ikke hva vi skulle gjøre til helga, men

hvor vi skulle være, det kunne være Ålesund, Bergen, Oslo
eller Trondheim, det visste vi ofte ikke så mye om.
Det høres ut som om du rett og slett syntes det var helt fint
å vokse opp som sønn av en predikant og pastor. Helt oppriktig, hvordan var det?
– Helt ærlig, jeg syntes det var fint, vi trivdes med det. Det
var min far som pleide å holde talen, men vi barna skulle
også delta. Vår oppgave var å finne frem hvert vårt bibelvers
som vi skulle lese. Så sang vi en sang eller to før min far
talte.
Protesterte dere aldri?
– Nei, det var bare slik det var. Og vi hadde oppriktig lyst
til å være med. For min egen del var det mange på skolen
som syntes dette var litt rart, men for meg var det helt naturlig. Nå ble det jo slutt på all denne reisingen da jeg ble
16 år, for da flyttet jeg til Fevik for å gå på skole, men det
var ikke noen flukt!
Du er i dag toppdommer innenfor fotball, når begynte den
karrieren?
– Det var da jeg kom til Fevik at jeg begynte som fotballdommer, noe måtte jeg gjøre med all tiden som jeg fikk til
overs. Selv om jeg gikk fast på møte hver søndag, fikk jeg
mye mer tid til å trene og engasjere meg.
Du dømmer ukentlig i Obos-ligaen og er med i dommerteamet på eliteseriekampene. Du har også allerede vert hoveddommer i regi av FIFA. Hvordan har du klart å bevare
et så høyt engasjement innenfor menighetsarbeid?
– Det er ikke så enkelt, jeg vet at jeg er opptatt de fleste
søndagene. Men den kristne troen min har alltid vært viktig
for meg. Når idrettskarrieren min begynte å bli omfattende
var jeg veldig bevist på at dette ikke skulle ta bort fokuset
mitt på troen. Søndagene er mye fotball, men det er jo
mange andre dager i uka der jeg kan bidra og der jeg kan få
påfyll.
Alle i dommermiljøet kjenner til din tro. Føler du at du er
litt prest for de som ikke går så ofte til kirke?
– Ja, faktisk opplever jeg det slik. Jeg er jo vant med at på
søndagene går jeg alltid til kirke, uansett om jeg er i Oslo,
Ålesund eller Stavanger så går vi alltid til en gudstjeneste.
Jeg er jo hoveddommer, leder dommerteamet og legger
opplegget for dagen. Jeg pleier å spørre om de har lyst til å
være med meg på et kristent møte, og det pleier de å gjerne
å være med på. Det blir ofte mange fine samtaler etter en
fin gudstjeneste. Og mange spørsmål!
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Marius, de siste fire årene så har Hannah studert i Kristiansand og dere ble boende nærmere hverandre og gikk aktivt i samme menighet. Hvordan var det?
– Det var viktig for oss at vi ikke skulle gå i to forskjellige
kirker, men at vi fant et åndelig hjem sammen. Vi prøvde
litt forskjellige menigheter, men havnet til slutt i Hillsong
Church. Det var helt i oppstarten av den menigheten i Kristiansand og enormt flott å få være med å se at en menighet
vokste og nådde mange nye.
Marius, du virker veldig glad og vellykket, har du aldri vært
lei deg for noe?
– Selvfølgelig har jeg det, men jeg er ikke spesielt depressivt
anlagt. Jeg er nok litt sta, så når jeg setter meg mål gjør jeg
mye for å oppnå det jeg vil. Da jeg bestemte meg for å satse
på en dommerkarriere så gikk jeg på en måte “all inn”.
Noen tenker at når de har fått til det de ønsket å oppnå, da
skal de begynne å tenke på Gud. Jeg tenker ikke slik. Jeg
tror at uansett hvor vi er i livet, så har Gud en oppgave for
oss. Å tenke at jeg om 20 år skal begynne å tjene Gud blir
helt meningsløst. Jeg tjener Gud i dag, jeg får leve med ham
og han er med meg, hver eneste dag.

Lefser og håndarbeid
Det er tidlig mandags morgen i oktober. Det
lyser på Tabernaklets kjøkken og kafé. Her
samles en trivelig gjeng med damer seg, pluss
en mann, for å bake lefser til årets julemesse i
slutten av november. Dette er ikke nybegynnere, for de har holdt på med dette i mange
år.
I andre etasje i barnehagen holder en annen
gjeng på med håndarbeid av forskjellige slag.
De jobber hver tirsdagskveld fra kl. 18-21.30,
nesten hele året for å skaffe varer til julemessa.
Når vi spør om hva som er motivasjonen for
dette arbeidet er svaret at de ser det som både
nyttig og trivelig. Det er fint og gjøre noe nyttig samtidig som en har det trivelig sammen.
Her deles både Guds ord og bordfelleskap,
sammen med et fint arbeidsfellesskap. Inntekten av salget gir et godt bidrag til barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten.

Over og under: Her er lefsegjengen og julemessegruppa i fult arbeid.
Grete og Linnea i full gang med lefsesmøring.

Begge disse arbeidslagene understreker at det
er plass til flere, så det er bare å melde seg til
tjeneste.
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Bengt Quarsten

i lunsjsamtale med pastor Helge Terje
Det er alltid en glede når nye mennesker opplever
Tabernaklet som sitt åndelige hjem, og 8. september var det Bengt Quarsten som ble ønsket velkommen som medlem i menigheten. Pastor Helge
Terje har invitert Bengt til lunsj, og benyttet anledningen til å lage en liten presentasjon for alle
leserne av menighetsbladet.
Bengt Quarsten har passert 60 år, far til to barn på 28 år og
15 år, bor i Kragerø og forlovet med Elisabeth Norrman.
Av profesjon er Bengt dataingeniør og har de siste tre årene
arbeidet ved Den Norske Høyttalerfabrikk. Ansvarsområde
er internasjonalt salg og markedsføring av produkter som
hovedsakelig henvender seg til industri, skipsfart og oljevirksomhet.
Bengt, fortell litt om din egen trosreise.
– Jeg har alltid trodd på Gud, men ikke alltid vært en “personlig kristen”. Jeg har egentlig alltid vært søkende og åpen
for en hverdagstro, altså en tro på Gud som er tilstede i vår
hverdag, men har helt fram til de siste årene vært veldig
alene med min tro. Min mor pleide alltid å synge aftenbønn

med oss barna, men mer enn det var det jo ikke. Jeg hadde
ingen kristne venner, ingen deltagelse i menighetsliv eller
kirkegang. Likevel var troen på Gud der hele tiden.
– Så i 2016 opplevde jeg en forandring. Jeg opplevde at ting
i livet ikke bare var lett, jeg var i Arendal og kjente nok på
at det var litt tungt. Så kom jeg forbi Trefoldighetskirken,
der var det en omvisning som gjorde at dørene stod oppe.
Jeg gikk inn, så meg litt rundt, før jeg endte opp helt fremst
i kirken. Der stod jeg stille, jeg tror ikke jeg ba så mye, men
det var mer at jeg bare var der, men jeg var ikke alene! Jeg
opplevde et Guds nærvær som var så altomsluttende, jeg
visste at nå forandrer livet mitt seg. Nå møter jeg Gud. Jeg
stod der og opplevde meg så fullstendig omsluttet av Guds
godhet og gikk faktisk ut av kirken med en ny retning for
livet mitt.
– Senere fortalte jeg til venner at jeg trodde at jeg kanskje
kom til å bli en troende. Jeg skal også legge til at jeg var blitt
kjent med Elisabeth, og i september 2017 var vi på en reise
sammen til Barcelona. Jeg var jo i en åndelig prosess, på
reise mot en klar bekjennelse, men det var noe inne i meg
som gjorde at jeg så gjerne ville at Elisabeth skulle være den
første som skulle få høre om
mitt valg. Og der i Barcelona fortalte jeg for første gang
at jeg trodde på Jesus!
– Egentlig er det litt merkelig, men opp gjennom livet,
særlig i perioder som har
vært vanskelige, har jeg flere
ganger konkrete opplevelser
av Guds nærvær. Jeg har
opplevd det som en omfavnelse av Guds godhet og kjærlighet, dette har jeg flere
ganger erfart, selv om jeg jo
ikke da hadde en bekjennelse av personlig tro.

Her har Bengt og Helge Terje
en trivelig lunch-prat.
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Er det konkrete ting i troen på Gud eller spesielle bibelvers
som du særlig er opptatt av?
–Ja, jeg tror faktisk det. Jeg er nok særlig opptatt av bibelvers som peker på at vi skal støtte og hjelpe hverandre. I
den forbindelse tenker jeg mye på bibelord som omhandler
nådegaver. Jeg tror vi alle har fått “nådegaver” av Gud, jeg
også, og det er veldig viktig for meg å finne min oppgave,
slik at jeg kan forvalte det som Gud har betrodd meg på en
riktig måte.
Bengt, jeg vet du tenker og reflekterer mer enn de fleste av
oss. Om du skal beskrive Gud, hvordan vil du gjøre det?
– Først og fremst er Gud ren kjærlighet, komplett og fullstendig kjærlighet. Alt annet blir på en måte mindre sentralt, Gud er kjærlighet. Når vi møter kjærlighet, om det er
den fullkomne Guds kjærlighet eller den begrensede kjærlighet som vi kan gi til hverandre, så merker jeg alltid at det

gjør noe med meg. Kjærlighet er det viktigste. Når vi ber
om at vi skal bli mer lik Gud, så tror jeg at det vi ber om er
at vi skal bli mer fylt av kjærlighet og istandsatt til å reflektere det klarere og klarere.
Samtalen går mot slutten, men det er tydelig at Bengt har
noe mer på hjerte . . .
– Det er så viktig for meg å få uttrykt min takknemlighet
for den gode måten jeg har blitt tatt imot på her i menigheten. På alle måter opplever jeg det så bra, jeg synes det er
en så god atmosfære, nå har jeg jo forstått at det er Den hellige ånd. Jeg synes også det er så bra de gangene vi er nede
i kaféen, der får jeg prate med nye og oppleve at kjennskap
kan bli til vennskap. En ting til, jeg er blitt med i et småfellesskap. Vi er en gruppe voksne menn, det er helt toppers.
Jeg er så takknemlig for at jeg får tilhøre en menighet og
trives veldig, veldig godt i Tabernaklet.

SENIORFEST I TABERNAKLET

Guds ord, middag, kake og fest!
Tradisjoner skal vi ta vare på, og høstens seniorfest er en slik tradisjon. Som menighet
gleder vi oss over at vi kan invitere alle i menigheten som er over 70-år til en fest.
Denne aldersgruppa har båret menigheten i så mange år og vi ønsker å hedre de for det!
Torsdag 7. november var det tid for seniorfesten! Nærmere 140 seniorer hadde benket seg rundt nydelig dekket bord, og alle visste at tradisjonen med deilig
middag og nydelig marsipankake ville bli videreført.
Festtaler var pastor Einar Nymoen (bildet). Mange av
festdeltakerne hadde mange og gode minner fra “brødrene Nymoen”, som særlig på 60- og 70-tallet deltok
på møter over hele landet med sang og tale.
De siste 20 årene har
Nymoen vært hovedpastor i Pinsekirkene Salem,
Sandefjord. Nymoen har
også ved flere tidligere
anledninger besøkt Tabernaklet, både med tale
og sang.
Fest skal være fest, så
derfor var også Evangelievennene invitert. De
sang flere sanger og delte
sitt vitnesbyrd.

Takk til alle seniorene i menigheten vår! Takk til alle
som gjorde i stand til en slik fin og hyggelig markering!
Helge Terje Gilbrant
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Tilbakeblikk langs veien
Alle husker barneårene –
og noen av oss er så heldige at vi kan kalle dem for de glade og sorgfrie årene i livet!
Hva var så grunnen til det? Det var jo krig i landet vårt
– på den tiden, som naturligvis hadde sin innflytelse.
Så ble kanskje vi barn beskyttet, på en måte – og ikke
oppfattet alt! Likevel var det noe truende og farefullt
vi forbant med «krig». Selv husker jeg et stort, kamuflert krigsfartøy som kom inn fjorden – og la seg til
rette inntil en bratt fjellside. Så kom flyene og gjorde
noen svinger, før de var tilbake til sundet – langt der
ute. Der ble det sluppet «noe», som umiddelbart
gjorde at høye vannsøyler stod til værs. Vi barn skulle
ikke se det og fikk holde oss inne en tid.

Søskenflokken økte etter hvert til sju – og jeg var nummer to – eldst i rekken! Vi barna måtte gjøre det mye
enklere når det gjaldt gaver til hverandre. Ofte var det
slik at to var sammen om å gi en gave til to andre. Å
gi sammen var jo rasjonelt, men å få en gave som to
av oss skulle dele – var ikke det samme. Var det en kam
og lommespeil, en bok, eller et Ludospill, ble ikke eierforholdet til gaven det samme – som til noe som var
til «meg»!
Vi som fikk vokse opp i «et kristent hjem» – er alle
kjent med den åndelige påvirkningen – og jeg ser
ingen grunn til å fornekte den. Likevel er det ikke noe
overførbart genetisk eller arvelig! Aldri var den påtrengende. Var den avgjørende, er jeg i dag takknemlig for
det! Beslutningen fikk jeg selv ta!
Noen kan stille arrogante spørsmål: «Hva nytte har du
hatt av det, eller – har livet ditt vært bedre enn vårt,
osv.». Da har jeg lyst å si: «Det avgjørende er hva man
har søkelys på, det jeg gir avkall på eller det jeg vinner!»
Man oppdager, eller får se en annen dimensjon av verdier – her tror jeg svaret ligger!

En dag mor var alene sammen med oss barna, trampet
en tysk soldat inn på kjøkkenet. Han ville høre om
hun hadde noen «matprodukter» å avstå – (noe jeg betviler at vi hadde)! Straks han var inne på kjøkkenet,
krøp jeg inn under en sofabenk vi hadde der. Jeg kan
fortsatt forestille meg de sorte lærstøvlene han hadde
på – og som beveget seg, bare halve meteren fra øynene
mine! Litt skremmende – men han var høflig og gikk
uten noen trusler. Kanskje var ikke alle slemme . . .
Julefeiringen husker jeg godt, uten å kunne fastslå rekkefølgen fra år til år. Til gaver hadde vi vel forventninger, skjønt det lå på helt andre plan enn hva det gjør i
dag. Gaver fra mor og far var ofte «bruksting» som
klær og skotøy. Strikket lue, votter eller en ny genser,
var alltid kjært å få, eller deilige filtsko som var det varmeste å gå med når det var vinter og frost.
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Du må tro som du vil, men min første oppdagelse av
det, var som 14 år gammel gutt, på et møte som ble
holdt i hjemmet vårt! Siden har jeg gjort samme oppdagelsen utallige ganger!
Jeg fikk se den store gaven – frelsens gave, som var til
meg!
Den har jeg tatt imot av hele
mitt hjerte – og takket for. Den
vil jeg beholde, men deler den
gjerne med andre, – for Guds
gave, frelsens gave er «stor nok»
til alle!
I takknemlighet –
God jul til enhver!
Roald Heiberg

ANNONSER

Transport &
Gravemaskindrift

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien
tlf. 957 21 616 jdn@norrman.no www.norrman.no

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

telefon 35 59 90 00, www.signalsko.no

Gaver – også med skattefradrag
TABERNAKLET

HVITERUSSLAND

SKIEN

ISRAEL

TELEMARK

JORDAN

BELGIA

EGYPT

UKRAINA

KENYA

Frivillige gaver muliggjør menighetens drift
og misjonsengasjement!
For 2019 er maksimumsgrenser for gaver med skattefradrag,
kr. 40 000,-. Ønsker du skattefradrag, ta kontakt med
Svein Follegg, tlf. 456 11 085 eller menighetskontoret,
tlf. 469 71 357, post@tabernaklet.no
TUSEN TAKK!
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Fargelegg
Jesus viste seg for disiplene etter
at han hadde stått opp fra de
døde. Peter ble så glad at han
hoppet ut av båten!

Tegning: Kari Sortland

