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INFORMASJON

Fødte:  
(Menighetskontoret får ikke fødselsmeldinger lenger. 
Foreldre må derfor sende melding til oss. Husk personnr.) 
  
Døde: 
Daniel Ernstsen                     24.05.2020 
Vera Rydh                             12.06.2020 
Anne Grinilia                         05.07.2020 
Tove Maria Nielsen               17.08.2020 
Luis Alfredo Poce Bernal       28.09.2020 
Sigrid Haugen                       03.10.2020 

Inga Ødegaarden             15.02.2021 
 
 
Aage Bjørn Skau              23.01.2021 
Ewy Skau                         24.02.2021 
 
 
Erling Bergfinn Døli          24.02.2021 
Gudny Olga Hagen           23.04.2021 
 
 
Jan Irwin Bergersen          05.01.2021 
Helge Thorjussen              09.01.2021 
Gullaug Haugom              14.01.2021 
Eivind Øvrum                   26.01.2021 
Jan Skyer                          30.01.2021 
Ester Helgesen                 06.03.2021 
Grete Laursen                   30.03.2021 
Anne Grethe Lyngås         12.04.2021 
Per Johan Henriksen         12.04.2021 
Torgunn Bærland Jacobsen 25.04.2021 
Beth Ånerud Halvorsen    06.06.2021 
Jostein Janøy                    07.06.2021 
 
 
Knut Johnny Andersen     12.02.2021 
Bjørn Tore Nilsen              17.05.2021 
 
 
Tormod Claussen              27.01.2021 
Allan Karl Magnus Nilsson 14.03.2021 
Idar Jøntvedt                    04.04.2021 
Laila-Iren Johansen          24.06.2021

Når dette skrives er det 50 personer i tillegg til de medvirkende 
som har anledning til å møts til gudstjenestene våre. Men vi ønsker 
ikke å stenge helt ned, så vi fortsetter med samlingene så lenge vi 
kan.  
Søndag 20. desember kl. 16 og 18  . . . . .Vi synger julen inn  
Julaften kl 15.00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Julegudstjeneste 
Søndag 3. juledag kl 11.00  . . . . . . . . . . .Gudstjeneste 
Søndag 3. januar kl 11.00  . . . . . . . . . . . .Gudstjeneste 
 
NB: Husk påmelding til alle gudstjenester.  
Send e-post til: post@abernaklet.no.  
I emnefeltet skriv: Påmelding, opplys navn, telefonnummer og  
hvor mange personer du melder på og eventuelt klokkeslett.

Noen glimt av hva som skjer i  
Pinsekirken Tabernaklet 
Skien 

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!
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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!

Menighetsblad for 
Pinsekirken Tabernaklet Skien  

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

Redaktør: H. T. Gilbrant 

Redaksjonskomité:  

Helge Terje Gilbrant: pastor@tabernaklet.no 

Vidar Tellefsen: vidar@tabernaklet.no 
 
 

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

 
Menighetens konti: 

Bank menighetskasse: 7202.05.26034 

Bank misjon: 7202.05.26042 

Bank PSGS-gaver: 7177.05.81650 

Tabernaklets VIPPS nr: 11271

TABERNAKLET OG MISJON

Jesus og tre av disiplene er oppe på et høyt fjell, da blir Jesu 
forandret og klærne blir skinnende hvite. Moses og Elia viser 
seg og snakker med Jesus. For jødiske disipler gir dette mange 
allegorier til Det gamle testamentet, at Gud åpenbarer seg i 
skyen på et fjell og ikke minst stemmen som høres fra skyen. 
Og viktigst av alt, Gud sa noe de kunne høre og forstå. Gud 
hadde noe å si som disiplene måtte få tak i, noe som også vi 
trenger å bli minnet om. 
 
Peter ser og hører, så tenker han at her må det handles, derfor konklu-
derer Peter med at det er fint for Jesus at disiplene er tilstede. Nå skal 
de bygge tre hytter, en til Moses, en til Elia, så må jo naturligvis også 
Jesus få en. Men så taler Gud, både som en proklamasjon, men trolig 
like mye som et svar på Peters forslag om hyttebygging. Ut fra skyen 
som skygget over disiplene, er det en stemme som sier: «Dette er min 
Sønn, den elskede. Hør ham!» (Mark. 9:7) 
 
Moses representerte loven og Elia profetene, og kanskje nettopp derfor 
er Guds oppfordring til disiplene at de må høre det Jesus sier. Jesus 
sier noe som er annerledes, noe nytt! Det som Det gamle testamentet 
beskrev skulle komme, det tydeliggjør Jesus med sitt liv og undervis-
ning. Han blir oppfyllelsen og derfor kunne Johannes skrive at “loven 
ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus” (Joh. 
1:17). 
 
Vi som kristne har stor nytte av å lese i Det gamle testamentet. Bekla-
gelig er det å se at kristen tro og lære i betydelig grad påvirkes av hel-
lenistisk- og senere vestlig filosofi, fremfor heller bevisst å søke til våre 
jødiske røtter. Men når det er sagt, vi har noe som er viktigere å lytte 
til enn Moses og Elias. Jesus ugyldiggjør ikke Det gamle testamentet, 
men han oppfyller og utfyller. Jesus gir et nytt perspektiv til troen, et 
nytt fundament for våre liv og et nytt innhold i vår fortelling om Gud. 
 
Gud sa til disiplene at de måtte lytte til Jesus, bare noen vers tidligere 
hadde Jesus sagt det som  dypt rystet disiplene. Jesus hadde fortalt om 
det som nå lå foran, at det var forkastelse, lidelse og død (Mark 8:31-
33). Jesus gjentar også dette nesten umiddelbart etter opplevelsen på 
fjellet (Mark 9: 30-32). Fortellingen om Jesu lidelse og seier ved sin 
død og oppstandelse blir det sentrale i Guds fortelling, fortalt gjennom 
Jesu liv. Gud sier fremdeles det samme, at vi aldri må slutte å lytte til 
det Jesus har å si. 

  
Helge Terje Gilbrant

Ord fra 
himmelen

JUBILANTER
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Barnekirken, Tweensklubb  
og babysang 4. søndag i advent synger vi julen inn.  

Vi er i full gang med å sette sammen et godt arrangement som 
skal være trygt. Etter de nye tiltakene som kom 5. november og 
alvoret som ligger bak har vi et ønske om å spre lys i en mørk 
tid. Temaet på årets konsert vil derfor være «Verdens håp» og  
vi håper å kunne gi deg som kommer en følelse av håp og ro  

i en urolig situasjon. 

Vi synger julen inn

Når formiddagsgudstjenesten er ferdig fylles kaféen med både 
unge og gamle som setter seg ned med en kopp kaffe, oppskjært 
frukt og litt kjeks eller lignende. Dette er “kvalitetstid” der nye 

bekjentskap kan knyttes og gamle vennskap vedlikeholdes. 
Barna og de unge har sine egne områder med bordtennis  

eller PlayStation.

After Church

BARNEKIRKEN 
Som ny barnepastor var det utrolig 
spennende å komme i gang denne 
høsten. Etter vårens hjemme-
kirke på nett føles det så na-
turlig. Vips så var vi i gang 
for fullt og det har virkelig 
vært spennende! 
Vi kan virkelig være takk-
nemlig for den flotte gjen-
gen i barnekirken. Fra 
utrolig dyktige medarbei-
dere, til de mest vidunder-
lige barna og ikke minst helt 

herlige foreldre. De har vært tålmodige med 
den nye spirrevippen som jobber seg inn 

i den nye rollen. Takk for det!  
 

Det har vært en god gjeng hver 
søndag, men oppmøtet har vari-
ert. Vi har sett at oppmøtet i bar-
nekirken er mindre enn i fjor og 
håper det bare er denne spesielle 
tiden vi er inne i.  At det egent-
lig sitter barn og voksne hjem-
me som kribler i fingre og føtter 

til å komme tilbake.  
 

Likevel er vi ved godt mot! Vi har hele kafeen 
og boltre oss i og vi fyller den til randen med 
leker og spill! Latteren henger løst og moroa 
kan ingen ta fra oss. Kom og se selv! 
 
Gjennom høsten er det oppdaget at vi har en 
del forvirring rundt navnene vi har nede i bar-
nekirken. Heldigvis et problem det er lett å 
løse. Vi endret navnene for at de skulle ha et 
likere uttrykk og være mer selvforklarende.  
Det er da: 
Mini-kids  =    2 - 5 år 
Kids           =   1. - 4. klasse 
Tweens       =   5. - 7. klasse 
 
Hvis du som ungdomsskoleelev heller vil være 
nede med oss er du selvsagt velkommen til 
det! Vi digger besøk, men tema er lagt for dis-
se aldersgruppene.  
Om du i stedet har et barn under mini-kids-
alder har vi et lekerom bakerst i hovedsalen, 
ved heisen. Et område som vi nå kaller For-
eldre- og babylounge. Likevel kan det være du 
har en energisk mini som trenger mer å bryne 
seg på og da kommer du til oss nede i barne-
kirken!  
 
TWEENSKLUBB 
Når det ikke er nok moro med barnekirke 
eller å høre om Jesus bare en gang i uka kom-
mer du på tweensklubb! Med påfyll av bibel 
og mye moro har vi møttes annenhver uke, 
partallsuker. Gjennom høsten ha vi vært mel-
lom 20-23 tweens disse fredagene. Disse kom-
mer både fra vår egen menighet og utenfra.  
For å skape litt ekstra glede disse kveldene er 
det hver gang turnering i en ny aktivitet eller 
spill. Folk legger seg i hardtrening dagene før 
og det synes.  
 
BABYSANG 
Vår miljøarbeider Sara har denne høsten star-
tet opp babysang. De startet med fire mødre 
og deres babyer i september. Fra første samling 
har gruppen vokst til nå 12 foreldre og 13 
barn. Med en meters avstand holdt ikke bar-
nas hus lenge. Du har kanskje sett at det hen-
ger noen barnesanger på veggene mot heisen 
i storsalen? Her har de vært samlet hver fredag 
kl. 13:00 med sang og lunsj. Nå i november 
har de en liten pause, men det er en ivrig gjeng 
og så fort det blir trygt igjen vil babysang være 
tilbake! 

Adrian Arnoldsen

MORO 
FOR BARN 
OG UNGE
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Vi har en spennende høst bak oss og ungdomsarbeidet har 
gått fra å være 22 ungdommer på første møtet i høst til 48 
stykk den 23. oktober. Det er tall vi jubler over, spesielt når 
vi ser at mange av de som kommer til ikke er ungdommer 
som bare flytter seg fra kirke til kirke, men er ungdommer 
som ikke har gått noe annet sted før. 5. november kom det 
nye restriksjoner og oppblomstringen av COVID-19 tar vi 
på alvor. Det er viktig for oss at det er trygt å komme på 
Released. Vi har derfor kuttet ut kafé etter møte og kjører 
opplegg fra 20-22 hvor ungdommene sitter på faste plasser 
under hele arrangementet. Vi tar også på alvor at regje-
ringen tydelig ytrer at tiltakene helst ikke skal ramme 

barn og unge i like stor grad som i høst. Vi tror på en Gud 
som er med i alle sesonger av livet, og tror at det er viktig å 
holde kirken åpen for ungdommene i en tid som er preget 
av frykt og usikkerhet, selv om det ser litt annerledes ut. 
 
LERDERTEAM-TUR 
30. oktober-2. november var lederteamet for ungdommene 
på tur. Vi skulle vært på lederhelg i regi av Get Focused, 
men etter de første nye innstrammingene 26. oktober, ble 
dette avlyst bare dager før. Vi dro derfor på hyttetur til Rau-

land og hadde en super helg hvor vi fikk planlagt, delt 
visjon og satt fokus for ungdomsarbeidet fremover. 

Vi ønsker å ha et ungdomsarbeid hvor alle føler seg vel-
komne og som vokser av at nye ungdommer finner veien 
til kirken. I lederteamet for ungdom sitter: Amalie Grinilia, 
Johanne Vindenes, Kamilia Saleh, Kenneth Augestad, Mar-
cus Evjen, Marius Lien og Hannah Waskaas Lien (Ung-
domspastor). 
 
TENTRO 
Den 27. september fikk vi endelig hatt tentro-gudstjeneste 
for 2019/2020-kullet. Det ble en veldig fin gudstjeneste 
hvor tentro-elevene viste film og hadde dramastykke. Vi ser 
tilbake på et rart, men veldig fint år sammen med de 17 
ungdommene og er takknemlige for relasjonene vi har bygd 
og det vi har fått lov til å så ned i hver enkelt av dem.  
1. september startet vi opp nytt kull. Dette året er vi 13 
ungdommer og vi er i full gang med både aktiviteter og un-
dervisning. Årets kull er en god miks av ungdommer som 
er aktive i Released (vårt ungdomsarbeid), andre kirker som 
ikke har eget tentro-opplegg og ungdommer som ikke er så 
vant til å gå i kirken. Det er en kul og reflektert gjeng, og 
vi har veldig tro på at dette kommer til å bli et knallbra år!  

Released

UNG- 

DOMS-

ARBEID

Vi har hatt en spennende høst i Released. Det ble en følelse av å starte litt på nytt,  
da vi i høst stod med et betydelig antall færre ledere og medarbeidere på ungdomsmøtene våre. 

Men de som ble igjen har virkelig stått på og sakte, men sikkert, ser vi at vi får trent opp nye  
til å gå inn i oppgaver som teknikk, miljøteam og forhåpentligvis snart også lovsang. 
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Misjonstjeneste på vent 
16. mars fikk Sølvi og Per plass på et av de siste flyene som 
det var mulig å komme seg med, og dermed var misjons-
tjenesten satt på “Korona-vendt”. Sølvi og Per ville jo slett 
ikke hjem til Norge på det tidspunktet, arbeidet de stod i 
utviklet seg så fint, mange nye kontakter ble knyttet og bi-
belskolen hadde mange elever som stortrivdes. Men selv om 
det ikke passet, Covid-19 dikterte en pause og hjemreise. 
 
Bibelskole i Amman 
– Vår hovedoppgave har vært etableringen av en bibelskole. 
De fleste elevene er flyktninger fra Irak, det er for det meste 
“nominelle” kristne, det er mennesker som kommer fra en 
kristen kultur, men med nesten ingen kunnskap om hver-
ken bibelen eller dens innhold. For de er det nesten som å 
høre evangeliet for første gang. Situasjonen i Amman med 
Covid-19 er slik at det har vært helt umulig å kunne møtes, 
men vi har gode medarbeidere i bibelskolen som forsøker å 
holde så god kontakt med elevene som mulig. 
 
En bibelskole i en menighet 
Sølvi og Per forteller med stor begeistring om hvordan det 
er å arbeide under den lokale menighetsledelsen. Pastor 
Khalil familie, som vi i Tabernaklet støtter hver måned, har 
bygd opp en flott menighet med stort engasjement for både 
lokale jordanere og de mange flyktninger som bor i Am-
man.  
– Det å få se hvordan flyktninger og lokale møtes i kjærlig-
het og godhet i samme kirke er et sterkt vitnesbyrd om 
Guds kjærlighet som binder sammen. Også å se hvordan 
muslimer er velkomne inn i kirken, hvordan også de blir 
hjulpet på samme måte som kristne flyktninger  gjør et 
sterkt inntrykk.  

Håper å reise ut igjen så fort som mulig 
– Vi savner Jordan, vi savner Amman, vi savner menigheten 
vår der nede og mest av alt, vi savner alle de gode mennes-
kene vi har lært å kjenne. Vi følte begge et misjonskall da 
vi var unge, men trodde vel begge at det ikke kunne bli noe 
av. Så opplevde vi at Gud på merkelige måter åpnet mulig-
heten for oss, vi kan knapt finne ord for å beskrive hvor 
takknemlige vi er. Vår oppfordring til alle vår nye og gode 
venner i Tabernaklet Skien er at vi må aldri tenke at Gud 
ikke lenger ønsker å bruke oss. Kanskje oppgavene kan bli 
litt annerledes enn det som først var meningen, men det er 
aldri for sent å komme inn i Guds vilje med livene våre. 
 
Helge Terje Gilbrant 
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Spennende misjonsbesøk  
med informasjon fra Amman

MISJONS- 
BESØK 

FRA 
AMMAN

Vår menighet har et sterkt engasjement i flere land i Midtøsten,  
særlig er det Egypt, Israel og Jordan.  

Sølvi og Per Rønhovde er to misjonærer, utsendt fra Filadelfia Vennesla,  
som til daglig arbeider i samme kirke som våre medarbeidere, familien Khalil.   

Søndag 22. november besøkte Sølvi og Per Tabernaklet og fortalte om arbeidet i Amman.

Sølvi og Per Rønhovede i samtale med Helge Terje Gilbrant.

Lørdag 10. oktober var det konferanse for  
menigheter med engasjement i Nord-Afrika.  

Avslutningsvis samlet man seg om bønn  
der det ble bedt for land etter land. 

Misjons- 
konferanse 

i Tabernaklet
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En tro som holder!
Snart er det jul og minnene er mange for Tore Berg-Hansen.  

Når noen er blitt 93 år så har man opplevd flere julefeiringer enn de fleste,  
og da blir minene mange. Men når samtalen med Tore penses inn på jul  

er det ikke risengrynsgrøt og juleribbe som blir det sentrale, nei,  
da er det å fortelle om mange år i festkomité med juletrefester og godteposer  

som fort blir samtaleemne. Tore ble frelst “under Morgan sin tid”,  
og siden da her Tabernaklet vært hans åndelige hjem og hans store engasjement.

En topp-idrettsutøver 
Tore var en topp-idrettsutøver, og i følge ham selv var det 
idrett og arbeid som var livet hans, inntil han møtte Tove, 
for da ble det en dimensjon til i livet hans. Idretten bestod 
av fotball, Tore var keeper i Storm som da spilte i hoved-
serien, nåtidens eliteserie. Om vinteren var det håndball, da 
spilte han ute på banen og Tore ble til og med kretsmester. 
Ellers, både sommer og vinter, var det turning på høyt nivå 
som tok resten av den ledige tida. 
 
En forventet forlengelse av Tore historie ville jo vært at han 
fortalte at midt i all idretten “møtte han Gud” og så ble alt 
forandret. Det er nok for så vidt riktig, men det var ikke 
Gud som Tore “møtte” aller først. 
 
“Alt forandret seg da jeg møtte – Tove...” 
– Alt forandret seg da jeg møtte Tove, forteller Tore. Tove 
er Tore sin kjære kone, det har hun vært helt siden de giftet 
seg i 1955.  
– Tove trodde på Gud, men var kanskje litt på avstand da 
vi møttes. Det ble likevel til at vi gikk på møter i gamle Ta-
bernaklet. Jeg husker Tove spurte meg om jeg trodde på 
Gud, mitt svar var ufattelig hovmodig, jeg svarte at idretten 
var min Gud, og slik var det nok den gangen.  
 
– Tove og jeg knyttet raskt sterke bånd til hverandre, og jeg 
ble med på møter. Jeg var veldig “kalt” av Gud og en sen 
kveld bestemte jeg meg for at jeg ville bli en kristen. Det 
var veldig sterke møter i Tabernaklet og jeg husker en gang 
Tove og jeg satt på et møte, da bøyde Tove seg bort til meg 
og sa: “Tore, du skjelver slik at hele benken rister, skal du 
ikke gå fram og bøye deg?” Det var nok den endelige opp-
fordringen jeg trengte, så den kvelden gikk jeg fram til første 
benken, jeg ble bedt for og jeg fikk en gjennomgripende 
opplevelse av Guds godhet og nåde.  
 
Ny livskurs 
– Fra den dagen var livet mitt annerledes. Jeg bestemte meg 
raskt for at når jeg nå ville være en kristen så påvirket det 
alle deler av livet mitt. Det var jo litt spesielt, men jeg gikk 

til lederen av idrettslaget og sa at jeg var blitt en kristen og 
derfor måtte slutte. Jeg husker godt hvordan laglederen så 
på meg og svarte at han hadde forståelse for min beslutning, 
så la han til: Jeg misunner deg! Fra da har Tabernaklet vært 
min menighet. Jeg er veldig takknemlig for alt jeg har fått 
oppleve i menigheten, fellesskapet med Gud, fellesskapet 
med gode venner og alle de forskjellige oppgavene som jeg 
ble betrodd. 
 
93 år – og enda en jul 
Tore Berg-Hansen har passert 93 år, og “still going strong”. 
Tore forteller, både ivrig og villig, om den ene oppgaven 
etter den andre som han har hatt i menigheten. Men nå er 
det litt annerledes, selv om Tore er like oppegående som 
tidligere, beveger han seg ikke like raskt. Selv om ikke Tore 
går like fort som før, så går i alle fall ikke tida senere, sier 
Tore. Tore gleder seg til jul. Han har ofte besøk av nær fami-
lie og gleder seg over både barn, barnebarn og oldebarn. Og 
ikke minst selve julefeiringa på julaften.  
 
Kunsten å bli gammel 
I det hele tatt så er Tore et eksempel for både unge og gamle. 
Tore ser tilbake på et langt liv, og selv om det naturligvis 
har vært hverdager også, stråler Tore ut takknemlighet til 
Gud og mennesker. Han gleder seg over å bo i Tabernaklets 
Omsorgsboliger. Gleder seg over fellesskap med andre be-
boere, kort vei til Tabernaklet og ikke minst over hver dag 
å kunne sitte med en åpen bibel og lese om Guds godhet 
og nåde. Selv om Bibelen er bok nummer en, så er det ikke 
den eneste boka. På salongbordet til Tore, med kort avstand 
fra godstolen, har Tore oppslåtte bøker og aviser. Tore leser 
og reflekterer. En ting er sikkert for Tore, det er vissheten 
om at Gud har kontroll og at en dag så kommer Han som 
komme skal. Og det kan ikke være lenge til nå, sier Tore 
med et blikk med både ro og tro. 
 
 
 
 
Helge Terje Gilbrant 

En ting er sikkert for Tore, det er vissheten om at Gud har kontroll  
og at en dag så kommer Han som komme skal. 
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Filip frøs. Han satt med teppet rundt seg og så utover skrån-
ingene ved Betlehem. Unggutten var bare 16 år, og frem-
deles uerfaren i det eldgamle gjeteryrket. Selv om han 
forsøkte å gi inntrykk av å være en modig kar, var han liv-
redd rovdyrene. Det var akkurat dette han tenkte på denne 
kvelden. I tillegg var han bekymret for lillesøstera, Miriam. 
Hun hadde ligget syk med feber i flere dager. Derfor bøyde 
han hodet når ingen så det, og ba til Gud om at hun måtte 
bli frisk.  
 
Sauene var samlet innenfor kveen, og mennene skravlet 
rundt det oppflammende bålet. Men da natta ség på, ble de 
trøtte og lavmælte. Et par hadde sovnet, og én snorket 
høyt allerede, slik han hadde for vane. Filip 
gjorde i stand natteleie sitt. Staven la han ved 
siden av teppet, klar til å gripes på et øye-
blikks varsel. Da, akkurat idet han skal 
til å strekke ut beina, ser han et skinn-
ende lys. Bare noen meter fra gnistreg-
net tar en skikkelse form, og en klar 
stemme høres: Frykt ikke! Se, jeg for-
kynner dere en stor glede, en glede for 
hele folket: I dag er det født dere en frel-
ser i Davids by; han er Messias, Herren. 
Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal 
finne et barn som er svøpt og ligger i en 
krybbe.  
     For første gang er ikke lederen deres, Simon, si-
tuasjonens herre. Han som alltid mener noe og er den første 
til å uttale seg, tier, men selv er han ikke i tvil om at det er 
en engel de har foran seg. Idet den lysende skapningen har 
uttalt ordene, kommer nye himmelske vesener til syne på 
hvelvingen. Som et veldig kor lovpriser de Gud: «Ære være 
Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har 
glede i!» 
     
Det var som om paradiset var senket ned, og en blanding 
av glede, frykt og forundring fylte dem. Filip greide ikke 
rikke seg. Lyset var så strålende og sangen så mektig at han 
aldri ville makte å beskrive det for noen. Hvor lenge det 
varte, kunne han heller ikke si – han var likesom tatt ut av 
tiden. – Hadde han drømt? Til sist greide han å røre på føt-
tene og tittet seg rundt. Først da han ble tilvant mørket, 
kunne han se at de andre var like omtåket som ham. Noen 
lo og andre gråt. Men ingen greide si noe før Simon på nytt 
gjenvant fatningen og grep ordet. 
     – Vi kan ikke bare bli stående her og undre oss. Vi må 
skynde oss inn i byen og finne ut av hva dette er for noe! 
     – Hva med sauene? To av mennene sa det i kor. Simon 

gned skjegget og rynket panna. – Når Gud sendte engelen 
hit for å si oss dette, har han vel satt av et par ekstra voktere 
for denne oppgaven også. 
 
I samlet flokk gikk de av sted, men selv med fakler var det 
ikke lett å ferdes i det uveisomme terrenget. Ikke hadde det 
gjort noe om litt av engleglansen var blitt tilbake. Filip visste 
han måtte vokte skrittene sine, men bein og armer var ikke 
lett å holde styr på. Det var som blodet boblet i årene. Hva 
skulle han si til dem hjemme? Så kom han på Miriam, og 
det kjølnet litt av inne i ham. 
    Keiserens påbud om manntall hadde fylt Davidsbyen til 

randen, og snart var de slukt av folkevrimmelen. Her 
hadde det tydeligvis ikke vært noe himmelbesøk, 

og hver og en hadde nok med sitt. Overalt 
spurte de seg for om noen hadde hørt om 

en gutt som nylig skulle vært født her.  
– Hvordan kunne de vite det? De 
hadde nok strev med køene foran de 
romerske skriverne, og så bare fram til 
å komme seg helskinnet ut av maurtua 
igjen. 

To fra den etter hvert slukørede gjeter-
flokken spør seg for i enda et overfylt 

gjestehus. Men eieren har ikke engang tid 
til å høre på dem, bare rister på hodet og vif-

ter dem bort. Tvilrådige står de til sist i ring ute 
i smuget og titter på hverandre, i håp om å finne svar i 

noen annens øyne. – Hadde de misforstått budskapet? Og 
sauene? Hva om ...  
       
I samme stund kommer en av gjestene fra vertshuset ut og 
legger hånda på Filips skulder. Han har åpenbart overhørt 
samtalen der inne. 
      – Ei ung kvinne ved navn Maria og mannen hennes var 
innom for et par timer siden. Etter magen å dømme, kunne 
det skje saker og ting når som helst. Han – Josef het han 
visst – spurte om det fantes et ledig rom for natta. Til sist, 
etter mye om og men fikk de lov til å overnatte nede i stal-
lene. Ikke vet jeg, men kanskje er det henne dere leter etter? 
     – Fødes her ... Messias ...? Den lettbeinte Filip løper av 
sted. Med ett hører han spedbarnsgråt og bråstanser. – Var 
det bare innbilning? Så er hikstene der igjen, mer høylytte 
enn før.  
     – Kom! Skynd dere! Barnet er her! Han roper så røsten 
sprekker, og hører tramping av føtter og menn som skubber 
og kjefter på hverandre. 
 
  

Ei ung jente skimtes i lyset fra et par oljelamper, og et esel 
skryter irritert idet de trår innenfor. Så ser de den nyfødte 
– Gudsbarnet – omsvøpt i ei av krybbene. Akkurat som  
engelen sa. Nå har gråten til den lille stilnet, og foreldrene 
gløtter forundret opp på gjestene som kom ramlende inn.  
     – Shalom! Gjeterne hilser høytidelig, beskjemmet over 
oppførselen sin. Simon forteller stilt hvem de er, hvor de 
kommer fra, og hva engelen sa til dem. Men ikke før har 
han trukket pusten, begynner gjeterne å prate i munnen på 
hverandre.  
     – Vet dere hva som skjedde ... Så kom det enda flere 
himmelskapninger ... sangen ... Ja, hadde dere hørt ...  
     Bare Filip står taus. Han får ikke blikket fra den lille, og 
greier ikke annet enn å gråte. Det er noe som overvelder 
ham, noe han aldri før har kjent. Maria kikker et øyeblikk 
opp på ham og smiler. Langsomt går han bort til krybben, 
rekker nølende ut pekefingeren, og ei lita hånd griper om 
den.  
– Miriam, tenker han, skulle ønske du var her akkurat nå. 
 
Det er sabbat. Rundt middagsbordet sitter Filip sammen 
med yngstemann Benjamin, «Nathanael-den-eldste» og 

«Maria-midt-i-mellom». Elisabeth, kona hans, setter den 
rykende varme suppekjelen ned før maten velsignes. 
      – Fortell oss historien om englene da du var gjeter, far! 
Om Jesus-barnet i stallen og Miriam som ble frisk igjen.  
     – Enda en gang? Han rister på hodet.  
     – Ja, ja, roper de i kor.  
     – Så får jeg vel det, da ...   
– Engang, da jeg bare var to år eldre enn Nathanael, var jeg 
som dere vet bare en gjetergutt. Nei, forresten, ikke bare, 
for det er et godt og viktig arbeid.  
    Filip tar en lang pause, ser for seg bildet av barnet, man-
nen på korset og den oppstandne. Han kjenner seg takk-
nemlig for at forfølgelsene av de Messias-troende i Jerusa- 
lem har stilnet av etter at fariseeren Saulus ble en kristen, 
og tenker på kveldssamlingen der Jakob, bror av Jesus, også 
kommer. 
    – Å, skynd deg, da! Hvorfor bruker du bestandig så mye 
tid? De tre maser som om det var første gang de hørte histo-
rien.  
    – Ja, som sagt, ei natt da jeg var 16 år ... 
 
Tor Bertel Løvgren
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ALLTID HER FOR DEG

Det Nye Testamentet har flere ”juleevangelier”.  Jo-
hannes skriver i kapittel 1, vers 1: ”I begynnelsen var 
Ordet. Ordet var hos Gud og Ordet var Gud.” Hvis 
vi leser videre, ser vi hvordan evangeliet blir forklart 
i Johannes sin språkdrakt: v. 11-12: ”Han kom til 
sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham. Men alle 
dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli 
Guds barn, de som tror på hans navn.” 
 
Johannes har en annen innfallsvinkel enn både 
Matteus og Lukas. Men så får han også fram en 
annen side, nemlig om Jesu sin ”pre-eksistens”, dvs. 
hos Gud før han kom til jorden. Selv om mye av 
dette er skjult for oss, så blir noe åpenbart. Jesus var 
hos Gud (Faderen), og han var samtidig Gud. Fa-
deren og Sønnen (og Ånden) var fra evighet. Jesus 
var før alle ting, og alt består ved ham (Kol. 1,17). 
Og i ham er alt blitt skapt, det synlige og det usyn-
lige (Kol 1,16). Filipperbrevet har en fantastisk flott 
måte å si det på i kap. 2, vers 6-7a: ”Han var i Guds 
skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men 
gav avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble 
mennesker lik.”  

Tenk: Frivillig gav han avkall på den herlighet han 
hadde hos sin Far. For å bli verdens Frelser. For å 
bli født som et lite, sårbart menneske. Forunderlig, 
men så utrolig stort!  
Men så kommer tankekorset: Han som kom med 
liv og lys fra Gud, ble avvist! Mørket ville ikke ta i 
mot lyset. Hans egne tok ikke i mot ham. De som 
kjente skriftene mest, de religiøse lederne, var de 
som sterkest avviste ham! - Men da er det så flott å 
lese at alle dem som tok i mot ham, gav han rett til 
å bli Guds barn! Dette er muligheten også i dag, for 
deg som kjenner på ensomhet, på usikkerhet og 
kanskje frykt i denne tiden. Er du et Guds barn, da 
har du fått barnekår, og du kan komme til ham med 
alle ting. ”Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, 
for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og 
holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.”  
Jes. 41,10.  
 
”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden 
blant mennesker Guds har glede i!” 
 
Ole Holmen
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Gaver – også med skattefradrag

TABERNAKLET  

SKIEN 

TELEMARK 

BELGIA 

UKRAINA  

 

HVITERUSSLAND 

ISRAEL 

JORDAN 

EGYPT 

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!

“Han gav avkall på sitt eget”



Finn navn på 10 insekter!  
I rutenettet til venstre har vi gjemt navnene på 10 insekter. Navnene  

står fra venstre mot høyre og nedover. Klarer du å finne alle sammen? 






