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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
Vi er med på noe stort:

Be for misjonsarbeidet!

Barna gikk på en måte foran, de malte regnbuer og skrev ordene: “alt blir
bra!” Det var ord jeg likte! Leder i Oslo KrF, Espen Andreas Hasle, problematiserte uttrykket. I et debattinnlegg hevdet han at når budskapet er
at «alt blir bra» kan trøst gå over i jug. Håp kan ende i skuffelse. Optimisme kan vise seg å være en falsk ønsketenkning. Hasle oppfordrer de
voksne til heller å gi barn og unge sanne ord om livet, og si det som det
er, at livet kan gjøre vondt og være krevende.

90 ÅR

Norge har nå lagt bak seg tre så spesielle måneder at det knapt kan sammenlignes med noe annet etter 1945. Det skjedde i løpet av noe korte
dager, Norge stengte ned. Og jeg tenker på Bondevik sine ord om håp.

02.07.2020

85 ÅR

Menighets- og misjonskasserer:
Svein Follegg, tlf. 35 94 06 36

Etter at Borten-regjeringen i 1971 kastet kortene ble de ikkesosialistiske partiene enige om å be Kjell Bondevik om å danne regjering. Da journalistene spurte hvordan det gikk svaret
Bondevik med det gamle ordtaket: “Det er von i hangande
snøre!”

Gerd Kløker

Undis Døli
Eva Elisabeth Birkelund
Ragnhild Nilsen

04.09.2020
05.10.2020
06.11.2020

80 ÅR

Redaktør: H. T. Gilbrant
Redaksjonskomité:
Helge Terje Gilbrant: pastor@tabernaklet.no
Vidar Tellefsen: vidar@tabernaklet.no

Håpet
som aldri
skuffer!

Svein Eirik Follegg
Ally Vestøyl
Widar Lindgren

01.09.2020
04.12.2020
05.12.2020

Arne Helgesen
Edel Holmen
Vidar Vasbø
Tore Richard Follegg
Kari Annie Dalheim

08.08.2020
13.09.2020
29.09.2020
19.10.2020
19.12.2020

Tone Ruud Aasen
Audun Kristoffer Draugedalen
Grethe Strand
Kirsten Tolnes
Norunn Nilsen

05.07.2020
09.08.2020
10.09.2020
06.11.2020
17.12.2020

Naturligvis vet vi at hverdagen ikke for alle bare vil være lett. Det er sant
at livet kan gjøre vondt! Men derfor er håper det mirakuløse i vår hverdag.
Paulus skriver i Romerbrevet kapittel 5, at det kristne håpet aldri vil være
en illusjon, aldri jug! Men vi vet at i vår hverdag er det så mange som lover
så mangt, mye mer enn de kan holde. Omar Khayyam skriver i et av sine
dikt om snøen som faller i ørkenen, den lyser hvitt en liten stund, men
etter en time eller to så er den borte. Slik er det med det håp som ikke er
fundamentert på noe vi faktisk kan stole på.
Paulus forklarer hvorfor det kristne håp aldri svikter. Han forklarer at
håpet ikke vil “gjøre til skamme,” fordi håpet er forankret i Guds kjærlighet som er utøst i våre hjerter ved den Hellige Ånd!
Profeten Jesaia profeterte om Jesus og sa at til hans navn skal folkeslagene
sette sitt håp. Dette er guds ord til oss, og det er grensesprengende. Håpet
er ikke bare for en nasjon, ikke for en liten elite, ikke for noen få. Håpet
er for alle.
Paulus viser oss i Titus 1:1-3 at vi får ta imot håp om evig liv. Og for å
understreke hvor trygge vi er i det håpet skriver Paulus at dette evige livet
har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av! Gode medvandrer, tro på Gud. tro at han ikke lyver, det er ikke jug! Det kommer til å bli
bra, for vi setter vårt håp til Gud.

60 ÅR

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 5
Kontoradresse:
Frederik Stangs gate 12
Kontortid:
Tirsdag og onsdag kl.10-14
Telefon:
46 97 13 57
Telefon barnehagen:
46 97 13 51
E-mail:
post@tabernaklet.no
Internett:
www.tabernaklet.no
Pastor:
Helge Terje Gilbrant
Adm. leder:
Vidar Tellefsen
Barnepastor fra aug. 20: Adrian Arnoldsen
Ungdomspastor:
Hannah Waskaas Lien
Miljøarbeider:
Sara Arnoldsen
Kasserer:
Svein Follegg

75 ÅR

Pinsekirken Tabernaklet Skien

70 ÅR

Menighetsblad for

Håvard Haugan
Vigdis Hauge Karlsen
Mariann Gulseth Børven
Svein Taranrød
Lucrecia Solis
Bjørn Olav Lunde

06.08.2020
22.08.2020
04.10.2020
23.10.2020
28.10.2020
02.11.2020

Fødte:
(Menighetskontoret får ikke fødselsmeldinger lenger.
Foreldre må derfor sende melding til oss. Husk personnr.)
Døde:
Jan Fredrik Pedersen
Berit Pauline Nilsen
Ivar Andreassen
Knut Pedersen
Halvor Utgarden
Kåre Johnsen
Rolf Nenseth

01.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
17.02.2020
17.03.2020
10.04.2020
29.04.2020

Noen glimt av hva som skjer i

Pinsekirken Tabernaklet
Skien framover
Søndag 21. juni kl 11.00 Gudstjeneste (sommerfest).
Helge Terje taler. Velkommen til Sara og Adrian Arnoldsen.
Avsskjed for Bjørn-Ricard Pedersen. Samling ute etter gudstjenesten hvis fint vær.
Sommerprogram i Pinsekirken Tabernaklet Skien:
Søndager kl 11.00
Gudstjeneste
Tirsdager kl 11.00
Bønnesamling
Onsdager i juli kl 19.00 Sommerkveld (1. og 29. juli)
Søndag 16. aug. kl 11.00 Samlingssøndag
Torsdag 20. aug. kl 19.00 Samling for småfelleskapsledere
og alle interesserte
Kick- off Weekend (Menighetsweekend) i Fyresdal 28.-30. aug.
Søndag 20. sept. kl 11.00 Storsøndag.
Besøk av Emilla Lindberg fra Sverige.
Søndag 27. sept. kl. 11.00 Avslutningsgudstjeneste
for Ten-Tro elevene

MENIGHETSKONTORET
Kontortid tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00.
Tlf. 46 97 13 57. Ta kontakt – vi hjelper deg!
Tlf. Tabernaklets barnehage: 46 97 13 51.

Velkommen til Pinsekirken Tabernaklet Skien!

Helge Terje Gilbrant
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Oppdatering fra barnearbeidet
De siste månedene i barne- og ungdomsarbeidet
har som på alle andre områder vært veldig annerledes. Vi har måttet gå fra å se hverandre til å se
inn i et kamera og det er jo langt ifra det samme.
Vi har likevel jobbet mot å gi et godt tilbud på sosiale medier til både barn og ungdom.
Til barna har vi ukentlig lagt ut filmer på både vår facebookside, «barn- og familiearbeid i Pinsekirken Tabernaklet
Skien», og vår youtube-kanal. Her har barna kunnet se 1013 minutter lange snutter med aktiviteter og undervisning.
De siste ukene har vi her sett på de 7 miraklene i Johannesevangeliet hvor det siste var at Jesus reiste Lazarus opp fra
de døde.
I Hjemmekirke har barna også blitt godt
kjent med Adrian som vår nye barnepastor. Vi har stor tro på løsningen vi har
kommet til. Særlig tror vi at vi skal
få til en enda bedre overgang fra
barnekirke til ungdomsarbeid.
Vi gleder oss alle til at Adrian
er på plass fra 10. august!
Til høyre: Fredag 8. mars
fikk ungdommene igjen samles i Tabernaklet. Det er påmelding slik at vi kan ha
oversikt over hvem som er der
og at ikke antallet blir over 50.
Under: Endelig får ungdommene
igjen samles!

Det blir en mye annerledes også for barna denne sommeren,
men selv om barneleirene er avlyst blir det likevel mulighet
for å være med på en alternativ leir.
Sove hjemme leir
Siden det ikke ble noe barneleir i Fyresdal i år vil vi arrangere «Sove-Hjemme-Leir» her i Tabernaklet fra 22.-24. juni!
Her vil barna sove hjemme, men komme til kirka og være
med på møter og aktiviteter på dagtid. Adrian og Hannah
er alles leirprester og spiller inn andakter på film som blir
sendt ut fra PFT til menighetene i Telemark som ønsker å
arrangere hos seg. Alle som ønsker å delta må melde seg på.
Mer info om dette finner du på våre facebook sider og vår
hjemmeside.
Oppdatering fra Released
Like etter vi måtte stenge ned de store
samlingene hadde Bjørn-Richard den
31. mars sin siste arbeidsdag hos
oss. Vi fikk ikke som planlagt
takket av Bjørn-Richard på årsfesten, men vi i ungdomsteamet fikk takket han på et
online-ungdomsmøte noen
uker senere.

Hannah og Adrian har hver uke
lagt ut nye episoder av «Hjemmekirke». Innholdet har vært både
undervisning og ikke minst
«Pastorbattle».

Det å ha skifter i stillinger i denne perioden
har også vært litt rart og nytt, men jeg har blitt
godt tatt imot av ungdommene våre og innsatsen deres i denne perioden gjør meg stolt
og rørt. Det ligger mye jobb bak å produsere
det vi har sendt på sosiale medier. Vi har ikke
bare produsert filmsnutter, men det er gode
filmsnutter hvor ungdommene formidler godt
og hvor teknikken er på topp. Det vil likevel
aldri erstatte det å møtes og vi er veldig takknemlige for at vi den 8. mars igjen fikk samlet
ungdommene, noe vi har gjort hver fredag
siden. Vi gleder oss også til å kunne samles
igjen som kirke den 21. juni.
For noen uker siden holdt Bent Høie en tale
til ungdommen som rørte meg. Vi har alle
ofret ting i denne perioden, og våren du fyller
14 ligger ikke i ro og venter på at ting skal forandres. Det er heller ikke mulig å gå tilbake
til sommeren da du var 17. Mange av våre
ungdommer har lenge gledet seg til festivaler
og leirer som dessverre ikke ble noe av. Vi har
russ som skulle vært på russe-treff i Kragerø
og 10. klassinger fra Skauen som skulle vært
på Polen-turen som de hadde sett frem til i
flere år. Andre skulle vært ledere for første
gang på barneleir. Noen skulle på festivaler for
første gang, eller kanskje for siste gang før studielivet og en ny by ventet.
Vi har lovet ungdommene våre at vi skal satse
skikkelig for i år å lage en gøy sommer i Skien.
Så i år kommer ikke ungdomsarbeidet til å ta
helt sommerferie. Vi håper vi får mulighet til
å grille i parken, spille volleyball og dra på telttur. Vi gleder oss til en litt annerledes, men
veldig gøy og fin sommer.

Vår nye ungdomspastor og sang- og
musikk koordinator
Hannah Waskaas
Lien i aksjon!

SANG
OG
K
MUSIK

Nytt ansvarsområde definert
Hannah Waskaas Lien får definert 20% av sin tjeneste
direkte spisset for å legge til rette for en videre utvikling av menighetens sang- og musikkliv. Som ungdomspastor er sang og musikk allerede en viktig del
av Hannah sitt fokus.
Men i forbindelse med sterkere fokus på at gudstjenesten søndag formiddag skal kunne nå flere unge, tror menighetsrådet at
dette er en nødvendig satsning. Som menighet er vi kjempeglade for å ønske Hannah velkommen til også den delen av hennes tjeneste.
“Det er forskjell på å lovsynge og å lede i lovsang”. Det er
Hanna som med entusiasme snakker om lovsangens plass i
gudstjenesten. Det tar ett sekund eller to å forstå hva hun egentlig mener, men da blir jo poenget tydelig. Hannah ønsker ikke
at hun selv eller andre som er på scenen bare skal ha fokus på
at de selv skal lovsynge, nei, den som står på scenen har som
oppgave å lede andre inn i tilbedelse og lovprisning.
Hannah har helt fra hun var liten elsket å være med og synge.
Hun ble tatt med til Liv og Lys, så var hun med noen år i
Gla'Vox i Gulset kirke. Da menigheten startet ungdomskor i
2008 var Hannah selvskreven, og senere ble det å synge i lovsangsteamet til Energy. In The Light, like selvfølgelig. Da Hannah flyttet til Kristiansand og begynte i Hillsong-menigheten,
ble hun først med i lovsangsteamet, så nestleder i teamet, før
hun fikk ansvaret som hovedleder.

Da ungdommen ikke kunne møtes ble det flere
fredager laget videogudstjenester.
4

Hannahs oppgave blir både å selv delta, men også å legge til
rette for andre. Kanskje vi har flere ressurser enn vi av og til er
klar over? Det blir en av oppgavene for Hannah å finne ut av.
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Velkommen til

Adrian Arnoldsen!
Det er en stor glede å ønske Adrian Arnoldsen
tilbake til menigheten vår. Fra 10. august, etter
at pappapermisjonen er fullført, tar han opp
tjenesten som barnepastor. Adrian kommer til
sin hjemmemenighet etter noen år i Kristiansand
og Porsgrunn, vi ønsker Adrian velkommen
hjem!
Adrian vokste opp i Brevik, sønn av kirketjener, og godt
kjent med både kirke og kristen tro fra barndommen av.
For de som bare overfladisk kjenner ham kan han nok
fremstå som mest moromann og lekesjef, men Adrian

har lenge visst hva hans underliggende visjon var, og det var
å bygge tro som varer.
Adrian, ditt første møte med Tabernaklet var i forbindelse
med leir på Vatnar i 2010. Venner hadde invitert deg med,
og med ble du!
– Ja, det ble jeg virkelig. Jeg fikk god kontakt med folka på
leir, og så ble det til at jeg ble værende i det miljøet. Jeg var
også litt på leit etter en menighet, så det var egentlig veldig
god timing. Etter leiren begynte jeg å gå på ungdomssamlinger og ble veldig raskt bedt om å ta ansvar. Det var ikke
mange ukene etter at jeg begynte til jeg ble med i lederteamet, og så har det på en måte bare fortsatt

NY
BA R N E PA S TO R

Vår nye barnepastor Adrian Arnoldsen sitter i samtale
med Helge Terje, og Alfred var naturligvis med.
Adrian har pappapermisjon frem til 10. august.

BARN/UNGDOM

fra der. Bjørn-Richard var flink til å engasjere meg, og det
er noe med at ansvar knytter bånd og skaper delaktighet.
Etter hvert utviklet jeg jo nærmere vennskap med enkelte,
og i særdeleshet til ei jente som jeg syntes var den flotteste
og beste jenta som fantes, og det mener jeg fortsatt. Så nå
er vi gift, har fått sønnen Alfred og jeg er i pappapermisjon.
Sånn kan det gå!
Adrian, når jeg tenker på deg så forbinder jeg deg bl.a. med
leirer. Det er vel ikke helt tilfeldig?
– Nei, jeg ble kjent med Tabernaklet gjennom leirer og jeg
fortsatte å engasjere meg i leirarbeidet. Først på Vatnar og
senere i Fyresdal. Først var det vel lekesjef og den type oppdrag som jeg ble satt til, men jeg har jo vært både leirsjef og
leirprest også. Jeg har til og med vært med å lede lovsang,
men jeg tror vel ikke det var en skikkelig innertier.
I Tabernaklet var det i ungdomsarbeidet du var mest engasjert før du flyttet til Kristiansand. Hvorfor har du endt
opp som barnepastor?
Jeg kunne sikkert syntes det også ville vært veldig interessant
og spennende å være ungdomspastor, men det er liksom
ikke helt min greie. Jeg tror jeg trives bedre med å jobbe
med barn. Jeg tviler litt på at jeg er den ungdomspastoren

som er kjempegod på sjelesorg for unge. Jeg vet ikke, jeg
har jo jobba mye med unge og trives med det, men jeg tror
jeg rett og slett liker bedre å jobbe primært med barn. Både
i Kristiansand og her i Tabernaklet har jeg jo nå jobba nokså
lenge i barnehage, og jeg synes det er aldeles flott å jobbe
med barn.
Det å jobbe i Tabernaklet, en kirke som har så sterkt fokus
på at vi skal overlappe de forskjellige livsfasene, gjør dette
enda enklere for meg. Jeg er engasjert i hele menighetsdriften, både barn, unge og voksne, men har likevel et klart ansvarsområde og det er barna. Jeg tror ikke det kunne vært
bedre, jeg!
Adrian, en ting som var vanskelig for oss i Tabernaklet, det
var at du allerede var barnepastor i Evangeliehuset og at vi
ikke ønsket å «ta» en person fra en annen menighet. Hvordan opplevde du dette?
— Det var faktisk skikkelig vanskelig. Problemet var jo at
jeg trivdes så innmari godt i Evangeliehuset. Menigheten
der hadde virkelig tatt godt imot både Sara og meg. Og jeg
hadde jo bare vært der ett år, egentlig alt for tidlig til å
slutte. Men, så var det jo slik at Tabernaklet var min hjemmemenighet. Jeg hadde så veldig lyst til å være der, og det
at jeg allerede hadde en 30% stilling i menighetens barnehage betydde jo også noe. Det var kjempevanskelig, men
jeg måtte bare ta en avgjørelse. Samtidig som det var veldig
vanskelig så var det likevel helt klart at det var dette jeg ville.
Det var veldig hyggelig å lese de fine ordene som Evangeliehuset skrev om meg på hjemmesida deres. Evangeliehuset
vil alltid ha en stor plass i hjertet mitt.
Hva håper du å få til som barnepastor i Tabernaklet?
— For det første tenker jeg ikke så mye på hva «jeg» skal få
til. Jeg tenker mer på hva «vi» skal få til. Jeg synes det er
helt fantastisk å jobbe i team. Og særlig med tanke på at
Sara også har blitt ansatt i en 30% stilling. Og ikke bare
det! Hannah og Marius er jo blant Sara og mine aller nærmeste venner. Vi var i samme menighet i Kristiansand og
opplever at vi tenker veldig likt om det å jobbe i kirke. Men
for å svare på spørsmålet, jeg tror det viktigste for meg er å
tenke at vi skal bygge en tro hos barna som kan vare livet
ut. Dette er stort for meg! Tenk om vi kan hjelpe barna til
å få en sterk, trygg og livslang tro på Jesus. Det må vel være
det største!
Helge Terje Gilbrant
Sara og Adrian er takknemlige og glade for at de sammen
skal få tjene Jesus i en spennende menighet og et flott fellesskap.
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UNGE VOKSNE

MENIGHETEN

Velkommen til Sara Charlotte!
Et behov som menigheten mange ganger har samtalt om, det er en enda mer tilrettelagt tjeneste
rettet mot de unge voksne. Og nå har vi fått på plass en 30% stilling. Det er en veldig stor glede
å presentere vår nye «UV-Arbeider», Sara Charlotte Arnoldsen.
Sara, hjertelig velkommen som ansatt i Pinsekirken Tabernaklet! Vi er så glad for at
dette har lagt seg så flott til rette. UV-arbeider setter jo fokuset på Unge Voksner, men i
ansettelseskontrakten står det miljøarbeider.
Fortell litt om hva som blir ditt hovedfokus.
– Aller først, jeg er så glad for å få gå inn i
denne oppgaven. Adrian og jeg tenker at det
at vi som ektepar kan få tjene sammen på
denne måten, det er virkelig et bønnesvar for
oss. Det ber jo som du sier en nyopprettet
stilling, og det gir meg jo litt blanke ark. Jeg
gleder meg veldig til sammen med de andre
ansatte og menighetsrådet å fylle denne stillingen med virkelig innhold.

arbeid. Hannah tok seg rett og slett litt av
meg, hun lærte meg mye. Så det er ekstra
hyggelig for meg at hun nå er ungdomspastor og at vi skal få jobbe så tett sammen.

E N N YT
OPPRETTE
S T IL L IN G

– Fokuset er jo helt klart, det er unge voksne, single
eller ektepar eller barnefamilier. Jeg skal være en miljøarbeider som skal gjøre alt jeg kan for å legge til rette for
møtepunkter og fellesskap. Jeg vil så gjerne at alders gruppa
20-35 også skal føle at kirken er veldig relevant for dem
også, at den gruppa virkelig opplever at tinge er tilrettelagt
slik at det kan skape tilhørighet og eierskap. Jeg tror denne
gruppa er en veldig viktig, vi må nå dem og de må ha eierskap til kirken for at vi fortsatt skal kunne være en flergenerasjonskirke.
Mange i menigheten kjenner deg fra mange år tilbake, si
litt om deg selv og din tilknyting til Tabernaklet.
– Oldemor, bestemor og mamma vokste jo alle opp her i
Tabernaklet. Jeg var tre år gammel da vår familie flyttet fra
Oslo til Skien. Da jeg vokste opp var vi en del både i Tabernaklet og Misjonskirken. Da jeg gikk i 7. klasse fikk jeg
flere veldig gode venner, det var jo med på å gjøre at jeg mer
og mer opplevde kirken som min kirke.
– Da jeg skulle begynne i 10. klasse på skolen flyttet vi for
ett år til Gran Canaria, def fikk jeg flere utfordringer som
jeg tror jeg vokste mye på, bl.a. startet jeg opp et lovsangsteam. Så da vi kom tilbake til Skien og jeg skulle begynne
på videregående, så ble jeg så glad når Hannah inviterte meg
med i et lovsangsteam her også. Det ble et tydelig vendepunkt for meg, og jeg ble veldig engasjert i alt av ungdoms-

– Etter videregående flyttet jeg til Kristiansand, men ble der egentlig bare et halvt års
tid. Det var slik at jeg fikk anledning til å
reise til Filippinene og være der ca. tre måneder. Sammen med Sofie Nilsen arbeidet vi
for det meste på et barnehjem i et litt tungt
slum område. Jeg arbeidet mest med nyfødte
og spebarn, akkurat det jeg helst hadde lyst
til å jobbe med. Samtidig var vi hver uke og
hadde andakter både i et ungdomsfengsel og et
kvinnefengsel.

– Da det var ferdig reiste jeg hjem til foreldre, bodde
der fram til Adrian og jeg giftet oss sommeren 2018.
Etter det bodde vi i Kristiansand fram til for et drøyt år
siden, da vi kom hjem til Skien. Alfred ble jo født i juli
2019, så det siste året har jeg mye vært mamma på heltid.
Til høsten skal jeg begynne på sykepleierutdanning, så da
passer det for meg helt fantastisk fint å få en 30% stilling
her i Tabernaklet.
Om jeg sier: After Church, baby-sang, småfellesskap og sosiale medier, hva sier du da?
– Da sier jeg at det er jo dette jeg brenner for! After Church
er kanskje ikke det navnet vi ender på, men jeg tror det er
så viktig at hovedgudstjenesten vår, søndag formiddag, oppleves som enda mer attraktiv for også unge voksne. Min
drøm er å få være med å gjøre istand, på en måte være vertskap, slik at alle unge voksne, uansett om det er single eller
familier, at alle skal oppleve at det å komme til gudstjeneste
er et møte med både Gud og mennesker. Jeg hører du også
nevner baby-sang, småfellesskap og sosiale medier, og jeg
tror alt ette kan være viktige elementer i det å nå en aldersgruppe som vi som menighet trenger og som også virkelig
trenger menigheten.
Helge Terje Gilbrant

Sara har allerede kommet godt i gang med både planer og relasjonsbygging.
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Takk til
Bjørn-Richard
Pedersen
19. august 2012 ble Bjørn-Richard innsatt som
ungdomsleder i 50% stilling, senere ble han ungdomspastor på full tid. Som menighet ønsker
vi å takke så mye for en trofast og helhjertet
tjeneste og samtidig ønske alt godt og Guds rike
velsignelse over nye oppgaver!
Det har vært interessant å følge BjørnRichard sin tjeneste i menigheten.
Bjørn-Richard var det andre kullet
som jeg fikk ha på TenTro, våren
2008. Allerede da, i tidlige ungdomsår utmerket han seg med ønske om å
leve helt for Jesus.

SLUTTER
SOM
UNGDOMSPASTOR

“Bjørn-Richard, du har vært en god medarbeider som uselvisk har ønsket å gjøre det beste du kan i enhver oppgave som
ble deg betrodd. Jeg takker deg for alle gode samtaler, og fellesskapet som vi har fått dele i arbeidet for Herren i menigheten som vi begge er så glad i.”
Nå er det slik at med tiden kan det være naturlig å gå inn i
nye oppgaver, og slik er det nå for Bjørn-Richard. Første

Bjørn-Rikard og Helge Terje må innse at det daglige samarbeidet opphører, men mange år med godt fellesskap
glemmes heldigvis aldri.
halvår av 2020 har Bjørn-Richard fullført DTS disippeltreningsskole med Ungdom i Oppdrag. Og nå til høsten så
er det misjonsvirksomhet i Romania som venter.
Helge Terje Gilbrant

Småfellesskap
Pinsekirken Tabernaklet ønsker fortsatt å ha fokus på småfellesskap. Vi tror at et nært fellesskap som dette gir er viktig
i en stor menighet som vår. Denne våren har også det å samles til småfellesskap i hjemmene blitt en utfordring, det er
heldigvis blitt mulig nå.
Noen grupper har vært kreative og funnet andre måter å
holde kontakten på, f.eks å gå turer sammen eller å ha samtaler over nettet. Vi hadde planer om å samle alle gruppelederne til en prat denne våren, men det måtte utsettes til
høsten. For å motivere og for å hjelpe nye inn i småfellesskap har vi nå etablert et team som spesielt skal se på dette.
De som er med i det er Sara Arnoldsen, Hannah W. Lien,
Elisabeth Norrman, Marius Karlsen og Vidar Tellefsen.
Gutta på tur, med stort sett alltid en meters avstand er småfellesskapet her på tur. Bra for både vennskap og hjerte!
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Kick-off weekend i Fyresdal

LANG FARTSTID
i Tabernaklet

august 2020

Hanne Kristoffersen Taranrød ble ansatt som
styrer i Tabernaklets barnehage i 1992. Hun er,
så langt som redaksjonskomiteen i PT-kontakt
vet, den personen som i flest år har hatt Pinsekirken Tabernaklet som sin arbeidsgiver.
Barnehagen har en enda lenger historie. Allerede i 1978
var Tabernaklet i gang med 6-årsklubb, som det het
den gangen. Da var det Lillesalen, nå Kafé Seehuus,
som var stedet for samlingene. Da menigheten i 1987
kjøpte Cort Adelersgate 14 ble tilbudet utvidet til korttidsbarnehage og i 2008 ble det heltidsbarnehage. Etter
flere år med dispensasjon fordi vi ikke hadde styrer med
godkjent utdannelse, løste dette seg med ansettelse av
Hanne.

Selv om kirken måtte stenge ble det ukentlig produsert flere videoer som ble lagt ut på Face Book, YouTube og vår egen hjemmeside, tabernaklet.no.

Tabernaklet i Korona-tider

Barnehagen er i dag en veldrevet barnehage som er med
på det samordnede opptaket i Skien kommune. Barnehagen har med sin utvidede kristne formålsparagraf
vært til stor velsignelse for mange barn og foreldre gjennom mange år. Også for menighetens økonomi har
barnehagen vært en positiv bidragsyter. Hanne leder en
stab med 6 ansatte. Det er en stabil og trofast gjeng
med et godt arbeidsmiljø. Det tror vi blant annet skyldes en god styrer.
I den siste tiden har barnehagen fått en nødvendig oppgradering. Inne har det bl. annet blitt nytt kjøkken og
denne våren har mange av lekeapparatene og hagen fått
en kraftig oppgradering. Vi ønsker Hanne fortsatt
mange gode år i denne viktige oppgaven.
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Helga 28. til 30. august ønsker vi alle velkommen til Kickoff weekend i Fyresdal. Etter en vår med lite fellesskap planlegger vi nå en skikkelig fellesskapshelg i august. Her blir
det anledning til mye åndelig og sosialt fellesskap, artige aktiviteter og meningsfylte samlinger. Vi tror dette kan gi oss
en god start på en fin høstperiode i menigheten vår. Vi
håper å se både barn, ungdommer, unge familier og godt
voksne mennesker sammen. Staben med våre nyansatte blir
selvfølgelig med, og etter planen skal også våre misjonærer
i Belgia, Miriam og Johnny Pettersen, være med oss, hvis
ikke Covid-19 gjør forandring på dette. Meld deg og dine
på så fort som mulig. Velkommen!

Vi rakk å gjennomføre årsmøte 11. mars, men allerede dagen etter måtte vi avlyse formiddagstreffet.
Og årsfesten den påfølgende søndag ble bare med
tanken. Når dette skrives ser vi frem til søndag 21.
juni, da tror vi at vi igjen endelig kan samles til storfellesskap.
Dette har vært veldig spesielle måneder, ingen av oss har vel
opplevd noe lignende. Vi stilte fort spørsmålet om det ville
være riktig å permittere ansatte, men konkluderte med at vi
ville forsøke å unngå det. Ungdomspastor skulle jo slutte 31.
mars og ny ikke begynne før 10. august, og en støttefunksjon
for barnepastor var også i ferd med å avsluttes. Så allerede der
var det noe besparelse.

Hanne Kristoffersen Taranrød på jobb i solskinn
og varme, med alltid godt humør og god omsorg
for de minste.

MENIGHETEN

Livet i menigheten har faktisk ikke stoppet opp. Hver søndag,
fra 15. mars har vi publisert kontorgudstjeneste på video.
Også ukentlig har vi produsert barnekirke og fram til 8. mai
da ungdommene kunne begynne å samles, laget vi ukentlige
ungdomsprogrammer. I det hele har vi blitt tvunget til å bli
mer digitale, det er en nyttig lærdom som vi håper skal bli en
positiv faktor også i fremtiden.
Ellers så har det vært tilnærmet helt stopp med besøk av syke
og eldre, men det har vært mye snakking i telefonen. Vi har i
denne perioden hatt tre dødsfall. Vi har også hatt en dåpshandling, den ble gjennomført i henhold til reglene med ikke
flere enn fem personer til stede.
Økonomien viser en tydelig, men ikke en dramatisk nedgang.
Vi har stor forståelse for at flere kan oppleve usikkerhet, men
håper dette skal gå bra både for den enkelte og for menigheten. Vi har i denne tiden vært spesielt takknemlig for at menighetens viktigste inntekter kommer fra fast givertjenester.

Kick-Off er konkuranser og mye gøy, her skal «Mesterens
Mester» kåres.

Kikck-Off er mye, ikke minst fine samlinger med både
undervisning og anledning til å dele med hverandre.

Kick-Off er fint vær og flott tur. Her er rebus løp fullført, og
da er det pøsefest med kaffe, brus og kake. Stedet er også tilgjengelig med bil.

Kick-off weekend i Fyresdal august 2020
(menighetsweekend) 28.-30.august Fyresdal Kurs & Leirsted
Påmelding til menighetskontoret, epost: post@tabernaklet.no
Ved påmelding: Oppgi navn og alder på deltagerne,
samt ønsket boform.
Priser (hele weekenden):
3-6 mannsrom 498,- pr. pers
For mer informasjon,
Dobbeltrom
796,- pr. pers
kontakt menighetsEnkeltrom
1396,kontoret tlf.
Mat voksen
350,- pr. pers
469 71 357.
Mat ungdom (12-18 år) 150,- pr. pers
Makspris pr. familie er 2500,Camping kr 600,- + fellesvask kr 150,-
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Med røtter i Tabernaklet
Vidar Bergsland, eller Vidar Prest som mange kaller ham, har siden 2013 vært pastor i Skien Baptistkirke. Nå nærmer Vidar Prest seg 67 år, og
menigheten har fått beskjed om at de må begynne å se etter den som skal overta stafettpinnen. I
dag har Vidar latt seg lokke med wienerbrød og
kaffe, så da ble det et pastormøte mellom Vidar
Prest og Helge Terje – Og begge er de jo både
baptister og pinsevenner.

den gangen. jeg likte å gå på gudstjenester, men jeg likte
også godt veldig å bli med onkler og andre ut i naturen på
jakt og fiske. Når jeg husker etter så hendet det nok at jeg
av og til ble litt skremt av ting som ble sagt på møtene. Jeg
husker i forbindelse med krigen i Israel i 1967, da var det
veldig mye snakk om at Jesus snart kom tilbake, og hvor
viktig det var å være forberedt. Jeg bar nok på litt frykt, og
tror nok at det som ble sagt kunne vært sagt på en litt mer
barnevennlig måte.

– Min mor, Turid Synnøve, ble nok litt skremt hun også
når pinsemøtene var på det sterkeste, men hun kunne jo
Samtalen begynte med at vi begge konstaterte at nå var det
alltid gjemme seg under trappa på Sion Herre. Og der hente
god tid til både kaffe og wienerbrød, det var to timer til
det visst at hun ba: «Kjære Gud, ikke døp meg i Den hellige
neste avtale, men så feil kan vi ta. To timer i hyggelig selskap
ånd». Nå stakk ikke det
blir fort alt for lite, det
så dypt som en kunne
var mange felles opplevB
Y
E
N
S
tro, for hun trivdes velVidar Bergsland er på kjente trakter
elser og mye å snak-ke
BA P T I S Tdig godt i fellesskapet og
når han besøker Tabernaklet.
om.
PA S TO R
hadde en solid og reflekVidar, veldig hyggelig at
tert tro. En tro som
du kunne sette av tid å
begge mine foreldre
komme innom. La meg
overga også til meg.
først spørre, forklar til– Min far, Håkon, som
knytningen til Tabernakblir 97 år i november, var
let?
jo for meg en klippe.
– Mine foreldre ble jo
Han var ikke den mest
aktive i Tabernaklet. Min
høyrøstede, men han var
far var med i det som ble
den solide, en person
kalt brødremusikken,
som bare levde ut krishan var møtevært og han
tenlivet i hverdagen. Jeg
var også aktiv med i duger veldig takknemlig for
nadsarbeidet. Ikke minst
den arv som jeg har fått
var han mye engasjert
fra begge mine foreldre.
når Tabernaklet overtok
Og ikke bare de, også fra
dagens møtelokale, og
besteforeldre på begge
det skulle gjøres om fra
sider. Jeg vokste opp
en turnhall til møtelomed en praktisk kristenkale.
dom. Det skulle ikke
– Jeg ble jo tidlig med på
nødvendigvis være så
møter, ikke hver søndag
lett. Uansett hvor travelt
men nokså ofte. Jeg ble
det var, og uansett om
ofte kjørt til barnemøter.
det kunne være litt
Jeg husker Jostein Janøy
trangt, så skulle vi alltid
begynte å delta i barneha tid til en oppmuntmøtene, og det var jo stas
rende prat og alltid ha
å høre på Jostein! Og så
råd til å rekke ut en hjelvar det jo konfirmasjon,
pende hånd.
vi kalte det jo lesebarn
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Men Vidar, hvorfor i all verden ble du baptist?
– Faktisk var ikke det så merkelig. Baptistkirken skulle starte
et ungdomskor og jeg ble spurt om å bli med. Det hadde
jeg veldig lyst til. Jeg var nok en overmoden frukt, klar for
å begynne å leve Jesu livet. Som ung var jeg veldig beskjeden. Jeg syntes det var vanskelig å klart bekjenne, men å bli
med i ungdomskoret gjorde det enkelt for meg å være tydelig om troa mi. Så jeg ble med i koret og i ungdomsarbeidet i Baptistkirken, jeg ble med å spilte gitar, sang og vitnet.
Det begynte jo egentlig ikke med vitnesbyrd, det begynte
med at jeg ble bedt om å lese et bibelvers som en innledning
på korøvelse, og så ble det litt mer, litt etter litt.
– Jeg var så beskjeden at jeg forstod at jeg måtte svare ja når
jeg ble spurt om noe, så derfor ble til at jeg svarte ja. Jeg bestemte meg for å tenke at når jeg fikk en utfordring så var
det på en måte Gud som hadde gitt meg en anledning, en
åpen dør som jeg skulle benytte meg av.
Opplevde du det vi vil kaller et tydelig guddommelig kall
til tjeneste?
På konfirmasjonsbilde, der jeg er helt ytterst til høyre, da
jeg stod der følte jeg en stemme som sa: «Vidar, her er din
plass». Altså, at jeg skulle ha en tjeneste og oppgave på plattformen. For meg var det i seg selv skremmende, men jeg
tenkte faktisk ikke så mye på det.

bake på hvordan små ting, tilsynelatende tilfeldige, kan få
stor betydning for den livskursen man velger.
Hvilke menigheter har du betjent som pastor?
—Mitt første kall var til Lillehammer i 1977, der jeg var i
12 år. Så var jeg i Oppdal fram til 2003, med en pause fra
1992 til 1994 da jeg var OL-prest i Lillehammer. Året 2003
reiste vi til Ålgård, og der var jeg pastor fram til jeg kom hit
til Skien i 2013.
Du sier at pensjonstilværelsen nærmer seg, hva slags tanker
gjør du deg om det?
– Først og fremst er jeg veldig takknemlig for å ha fått være
i tjeneste som pastor. Jeg er ikke utbrent, jeg er ikke skuffa
eller såra. Jeg er virkelig takknemlig for et godt og meningsfylt liv og tjeneste. Tjenesten for meg har vært en gudstjeneste, og tjenesten har hjulpet meg til å holde meg nær til
Gud.
– I dag får vi leve med Den hellige ånds nærvær. Hver dag
etter 1. pinsedag er en pinsedag! Nå sitter vi jo på den
grønne greina, det blåser hele tiden. Og Den hellige ånds
kraft gjør at evangeliet uttrykkes på millioner forskjellige
måter!
Helge Terje Gilbrant

– Etter videregående hadde jeg lyst til å studere, gjerne biologi, fysikk eller noe slikt. Jeg likte sånt. Men så var det en
av lederne i Baptistkirken som spurte om jeg ikke ville bli
med inn å snakke med rektor på det teologiske seminaret.
Så kjørte vi inn, og resultatet ble at jeg studerte teologi i fire
år, før en livslang pastortjeneste begynte. Rart å tenke til-

Vidar Bergsland var «lesebarn» i Tabernaklet, her står han nest
ytterst til høyre. Pastor Rolf Håkonsen sitter i midten.
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ANNONSER

Fem ansatte i menigheten,
to nye stillingsfunksjoner

Denne våren har ført til forandringer blant de ansatte. Vi ble litt fortvilte da vi ble kjent med
at vår gode ungdomspastor ønsker å slutte. Men så fylles vi med takknemlighet når vi ser
hvor fantastisk fint ting ser ut til å ha løst seg. Vi takker både Gud og mennesker!

Ny ungdomspastor
Det som satte i gang forandringene var jo at Bjørn-Richard
Pedersen i desember ba om å få slutte som ungdomspastor.
Det var jo en forespørsel som vi var nødt til å forholde oss
til, så da måtte vi takke for det vi hadde fått ha, og ikke beklage det vi mistet.
Menighetsrådet henvendte seg først til Hannah Waskaas
Lien og spurte henne om hun ønsket å vurdere å bytte ansvarsområdet, og bli vår nye ungdomspastor. Etter en kort
tenkeperiode kom et positivt svar, og Hannah uttrykte glede
over særlig å kunne arbeide med fokus på ungdommene.

Ny sang- og musikkleder
Menigheten vår har lenge følt at
vi ønsket å ha en person som
tydelig hadde et ansvar for å utvikle og legge til rette for et rikt
sang- og musikkliv i menigheten vår. Vi har sett at i de siste
årene så har Bjørn-Richard betydd mye med tanke på nettopp dette, da særlig rettet mot
In The Light. Menighetsrådet
var jo kjent med Hannah sitt
store personlige engasjement
innenfor lovsang, og det var veldig naturlig å spørre henne om
hun ville dedikere omlag 20%
av sin stilling til arbeid med
sang og musikk. Svaret fra
Hanne ble et entusiastisk, ja. Så
da var den saken på plass!

Ny barnepastor

Ny miljøarbeider
Tidligere hadde vi 100% stilling som barnepastor. Når nå
Adrian ble ansatt i 70% fant
menighetsrådet at vi ønsket å
fortsatt bruke den “ledige” 30%
stillingen til å satse på videre
vekst, særlig rettet mot unge familier. Kona til Adrian, Sara Arnoldsen, fikk da tilbudet om å ta
en 30% stilling som miljøarbeider med særlig ansvar for aldersgruppa 20 til 35 år. Det ville
Sara gjerne, så da var det også på
plass!

Og Vidar og
Helge Terje . . .
Men alt skal jo ikke nødvendigvis være nytt, Vidar Tellefsen og
Helge Terje Gilbrant fortsetter.
Vidar som administrativ leder
og Helge Terje som hovedpastor.
Og med dette har vi et fornyet
team som sammen får være med
å tjene i menigheten. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er
ung, og det tror menighetsrådet
er nettopp det vi trenger. Vi tror menigheten er “godt
skodd” for å videreutvikle vårt ønske om å være en flergenerasjonsmenighet, et møtested for barn, unge voksne og
eldre.

Pastorteamet med Helge Terje Gilbrant,
Hannah Waskaas Lien, Vidar Tellefsen,
Sara Arnoldsen og Adrian Arnoldsen.

Når ansettelsen av ungdomspastor ble en intern rokkering,
var det jo åpenbart at vi trengte
en ny barnepastor. I tillegg skulle det beskjedne engasjementet på 10% som Carina Jensen Arca hadde hatt som
veileder og rådgiver for Hanna opphøre 1. mai, så da var
det tydelig at her måtte vi raskt finne en god løsning.
Og en god løsning fant vi!
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For ett år siden, da Hannah ble ansatt som barnepastor,
søkte også Adrian Arnoldsen. Det ble et vanskelig valg den
gangen, vi skulle så gjerne hatt de begge to. Men et valg
måtte gjøres og den gangen valgte vi Hannah. Når nå stillingen ble ledig var det naturlig for oss å kontakte Adrian
og spørre om han fremdeles følte at det var i vår menighet
han aller helst ville være, og det fikk vi bekreftet. Adrian var
allerede ansatt i et 30% engasjement i vår barnehage, så dermed ble han ansatt i en 70% stilling som barnepastor.

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 2020 er maksimumsgrenser for gaver med skattefradrag,
kr. 50 000,-. 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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Finn navn på 10 edelsteiner!
I rutenettet til venstre har vi gjemt navnene på 10 edelsteiner. Navnene
står fra venstre mot høyre og nedover. Klarer du å finne alle sammen?

