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Pinsekirken Tabernaklet Skien 
 

Cort Adelersgate 5, Skien 
 



 

Tabernaklets visjon er: 
 å 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 
  
 «Se, jeg har satt foran deg 

en åpnet dør» 
Åpenb. 3:8 

    

 

Menighetsråd 
Pastor: Helge Ter je Gilbrant  
Medlemmer:  
Jim Langvannskåsa 
Vidar Tellefsen 
Hanne Taranrød 
Anne Stine Reidarsen 
Harald Vindenes    
Øyfrid Sofienlund 
Barnepastor:  
Adrian A. Arnoldsen (møter fast) 
Ungdomspastor: 
Hannah W. Lien (møter fast) 
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Menighetens ansatte 
 

Pastor: Helge Ter je Gilbrant 
Adm.leder: Vidar Tellefsen  

Barnepastor: (fra 1.aug.) 
Adrian A. Arnoldsen  
Ungdomspastor:  
Hannah Waskaas Lien  
Miljøarbeider:  
Sara Charlotte Arnoldsen 
Kasserer: Svein Follegg (ulønnet) 
Renhold: 
Regine Siniremera (omsorgsboligen) 
 
Barnehagen: 
Styrer:  
Hanne Taranrød  (90 %) 
Ped. leder,  
Janne O. Follegg (100 %) 
Barnehagelærer:  
Gun L. Follegg (70%) 
Fagarbeider: 
Elin M. P. Gulliksen (50 %) 
Rozenizia N de Stenbakk  (100 %) 
Assistent f.o.m 4.11.19:  
Adrian A. Arnoldsen(30 %) 
Vikar: Tone Myrene Pedersen 
Renholder/Vikar: 
Mona Myrvang  
Vaktmester:  
Vidar Tellefsen                                            
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Menighetsoversikt   
for 2020 

 

Menighetsråd- og menighetsmøter 
Det har vært 2 menighetsmøter. 
12 saker er blitt behandlet. 
Menighetsrådet har hatt 10 møter, 
 

Menighetsmedlemmer 
Menigheten hadde  
  568 medlemmer pr. 1/1 - 2020 
 Døpte  .................................  1 
 Nye medlemmer  ..............  16 
 Utmeldt / overflyttet  ........... 7 
 Døde  ................................  10 
 Vigsler  ...............................  1 
   
Tabernaklet har   
567 medlemmer pr. 31/12 - 2020 
 

Menighetstilhørige.  
Pr. 1/1 - 2020 hadde menigheten  
 273  menighetstilhørige. 
 Nye tilhørige ...................… 6 
 Utmeldte / overflyttet ..  ….. 2 
 

Pr. 31/12 - 2020 har Tabernaklet  
277 menighetstilhørige. 
 

Til sammen 844 
medlemmer og menighetstilhørige. 
 

 

Fødsler 
Menighetskontoret får ikke  
fødselsmeldinger lenger. Foreldrene 
må derfor sende melding til oss. Husk 
personnummer! 
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Døde i 2020 
Knut  Pedersen 
Halvor Utgarden 
Kåre Johnsen 
Rolf Nenseth 
Vera Rydh 
Anne Grinilia 
Daniel Erntsen 
Tove Marie Nielsen 
Luis Alfredo Poce Bernal 
Sigrid Haugen 
 
 
 
Vi lyser fred over deres gode minne! 
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Forstanderens 
årsrapport 2020 
–––––––––––––––– 
Med åpne og stengte 
dører... 
Året 2020 går inn i his-
torien som et særdeles 
spesielt år. I alle fall de 
siste 60 årene har det 
ikke vært noe år som 
kan sammenlignes med 
2020. For oss i Ta-
bernaklet er det et år 
preget av stengte dører, 
men heldigvis er det de fysiske dører vi da snakker 
om. Når dette skrives, 24. februar 2021, har vi nett-
opp hatt bønnemøte og vi planlegger gudstjeneste 
til søndag. Det er mange uker siden sist. Og nå tror 
vi på bedre tider! 
 
Jeg vil ikke stoppe for mye med Covid-19, det blir 
også kommentert mer annet sted i rapporten. Men 
bare noen få ord. Vi vet virkelig ikke hvordan lang-
tidseffektene av nedstengningen av Tabernaklet 
blir. Men jeg er absolutt sikker på at vi har gjort 
rett i å forsøke så langt som mulig å ha mest mulig 
åpent. Vi har naturligvis fulgt myndighetens pålegg 
og råd, men når det er gjort, har vi åpnet så mye 
som mulig. Det var perioden 10.- mars til 21. juni 
som var nærmest totalt stengt. Sommeren var 
egentlig helt som normalt, med tre samlinger i 
uken. Så fortsatte det fram til desember med nesten 
normal virksomhet, bortsett fra de samlingene med 
bevertning. Og så kom det ytterligere begrensning-
er og nærmest full nedstengning. Heldigvis har det 
det aller meste av tiden vært lagt til rette for sam-
linger blant barn og unge. I ettertid tror jeg vi kan 
si, vi gjorde så godt vi kunne. 
 
Bønnemøte sist tirsdag var fantastisk! Da var det 
det nesten et par måneder siden sist. Etterhvert som 
den ene etter den andre kom, vi smilte, vi hilste og 
jeg tror det var noen som tørket en liten tåre. Det 
var noe ubeskrivelig. Vi var samlet for å be, og det 
er ikke det samme å be alene som å komme sam-
men for å be og tilbe sammen med andre. Det var 
en sånn glede og takknemlighet, og det gir meg bå-
de oppmuntring, tro og håp. Og spør om jeg gleder 
meg til søndag! Himmelvendt har nettopp gitt be-
skjed om at de på kort varsel kan synge. For barna 
var det planlagt "bo hjemme leir" og nå blir det en 
del av gudstjenesten. Jeg gleder meg, vi skal sam-
les! 
Paulus skriver i 1. Kor. 14:26: 

“Når dere kommer sammen, har én en salme, en 
annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, 
én har tungetale, en annen har tydningen. Men la 
alt tjene til å bygge opp.” 
For en fest som Paulus beskriver! Det er ikke 
noe poeng med andre ord å gjenfortelle det Pau-
lus skriver. Paulus beskriver det jo så klart som 
det vel er mulig. En fest der vi kommer sammen, 
ikke for monolog og persondyrkelse, men en 
samling der vi deler og flere er delaktige. Bibe-
len taler klart om både storfellesskap og småfel-
lesskap. Det er i menighetens DNA. Den første 
menighet samlet seg i tempelet og i hjemmene, 
kombinasjonen er uovertreffelig. I business 
snakkes det ofte om vinn-vinn-situasjoner. Stor-
fellesskap og småfellesskap er i en slik relasjon, 
de gjør hverandre gode. 
 
Hva blir så langtidseffekten av koronaåret 2020? 
Noen ganger merker man ikke hvor mye en ting 
betyr før man blir avskåret fra det. Så jeg tror og 
håper at vi nå kan oppleve den sterke gleden 
over å kunne samles! Verdien av felleskap, ver-
dien av vennskap, men også verdien av det ån-
delige fellesskapet. En menighet er mer enn en 
klubb, vi kommer sammen for å: “dele en salme, 
et ord til lærdom, en åpenbaring, tungetale og 
tydningen”. 
 
Til slutt: Året 2020 har gitt oss nye gode medar-
beidere. Vi takker Bjørn-Richard Pedersen for 
årene som ungdomsleder og ungdomspastor. Vi 
ønsker Hannah velkommen som ungdomspastor, 
Adrian som ny barnepastor og Sara som miljøar-
beider. Selv om Vidar og jeg har forskjellige 
arbeidsbeskrivelser står vi på veldig mange må-
ter skulder til skulder og deler både ansvar, ut-
fordringer og gleder. Jeg er så ubeskrivelig takk-
nemlig for den staben jeg får lov til å være en 
del av. Nå nevner jeg med navns nevnelse de 
ansatte, jeg vil så gjerne nevne mange flere 
navn, men jeg vil si det slik: Takk til dere alle 
for trofasthet, generøsitet, forbønn, oppmuntring 
og alt annet godt! 
 
Gud er trofast! Slik lød sangen Blant Guds folk 
fra år til år.  
Og den samme lovsangstonen Er blitt takkes-
angen vår!  
Han som før sitt folk velsignet, Er den samme 
trygge venn. 
Gud er trofast! Gud er trofast! Syng det om og 
om igjen! 
(Allan Törnberg, 1951) 
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 Året 2020 kort oppsummert! 
 
Året 2020 ble et annerledes år på mange måter. 
Derfor blir også årsrapporten for 2020 litt  
annerledes enn vanlig. 
Januar og februar gikk virksomheten vår som nor-
malt. Søndag 8.mars hadde vi aksjonsdag for TV-
Inter med besøk fra Egil Svartdahl. Så hadde vi 
menighets årsmøte onsdag 11. mars og det ble den 
siste samlingen før alt ble stengt ned.  
 
Vi ble da utfordret til å gjøre noe digitalt. Helge 
Terje begynte å legge ut taler eller kontorgudstje-
nester som var tilgjengelig på vår hjemmeside hver 
søndag, og Hannah og Adrian la ut videoer for  
barnekirke og ungdom. Utenom dette var døra til 
Tabernaklet stengt helt fram til 21. juni hvor det 
ble åpnet for å ha samlinger med inntil 200 perso-
ner.  
Gjennom sommeren ble det Gudstjenester, bønne-
møter og sommerkvelder, slik vi har hatt det de 
siste årene. 
I november ble våre sammenkoblede stoler ikke 
lenger godkjent som fastmonterte så da måtte vi 
redusere antall personer som kunne samles til 50 
og vi måtte ha påmelding til samlingene. 
Det fungerte bra og vi bestemte å ha to like arrang-
ementer med 50 personer på hver når vi skulle 
synge julen inn 20. desember. Det ble to fine sam-
linger hvor våre egne sangere og musiker deltok. 
 
Flere av våre vanlige samlinger har dette året blitt 
sterkt redusert. Det gjelder f.eks formiddagstreffe-
ne, annerledeskveldene og søstermisjon. Påske-
vandring for barnehagene og EtterSkoleTid ble 
avlyst, likedan sommerstevnet og Kick-off Week-
end i Fyresdal. Det samme ble den årlige senior-
festen på høsten, julemessa og festen på lille nytt-
årsaften.  
Det har også vært utfordrende å opprettholde virk-
somheten i besøkstjenesten, siden det å besøke 
hverandre skulle vi helst ikke gjøre. Ved telefon-
samtaler kunne en jo holde litt kontakt. Det ble 
utdelt rundt 80 blomster til jul til medlemmer over 
80 år, stort sett ved overlevering i døra. 
 
Sang og musikk i Tabernaklet i 2020. 
Covid-19 har gjort det vanskelig for våre to kor, 
Evangeliekoret og MILK, både å ha øvelser og 
delta med sang i møtene. De har derfor isteden del-
tatt med solister og mindre team. 
Himmelvendt, GRIPE og flere solister har villig 
stilt opp på gudstjenester, sommerkvelder, annerle-
deskvelder og formiddagstreff. 

Småbarn-sang har nå innstilt til fordel for baby-
sang (se eget omtale om dette) 
 
Nye ansatte i Tabernaklet 
Bjørn-Richard Pedersen sluttet som ungdomspas-
tor i Tabernaklet våren 2020. Etter utlysning av 
stillingen og en prosess i menighetsrådet endte vi 
opp med en veldig god løsning. Hannah Waskaas 
Lien som da var barnepastor gikk over i ungdoms-
pastorstillingen med utvidet ansvar for lovsangs 
tjenesten. Adrian Arnoldsen som allerede hadde 
en 30% stilling i barnehagen fikk nå 70 % stilling 
som barnepastor. Sara Arnoldsen fikk en nyopp-
rettet 30 % stilling som miljøarbeider spesielt ret-
tet mot unge familier.  
Da all virksomhet ble satt på pause i mars ble det 
en fin anledning til å gjøre litt vedlikehold i loka-
let vårt. Selv om den ordinære dugnadsdagen i  
april ble avlyst var det noen i sving med å male 
kafeen med tilstøtende ganger. Også grundig vask 
ble utført av velvillige personer. Vaskegruppene 
holder lokalet rent hver uke.  
Til tross for et spesielt og utfordrende år på mange 
måter kan vi se tilbake på året 2020 med takknem-
melighet. Vi har ønsket i alt 16 nye medlemmer 
velkommen og det økonomiske resultatet for me-
nigheten er veldig bra! 
 
Vidar Tellefsen 
Administrasjonsleder  

 
Fellesarbeidet i Skien 
Skien Felleskirkelige Forum (SFF) er rammen om 
det felleskristne arbeidet i byen vår. Pastorer, pres-
ter og andre ledere kommer regelmessig sammen 
for bønn, fellesskap og inspirasjon.  
I 2020 var det  Drive-in Gudstjenestene på NAF-
banen som ble det store felleskristne prosjektet. 
 

 
PT-kontakt 
PT-kontakt kommer nå med to nummer i året, ett 
før sommeren og ett før jul.  
Det er  Helge Terje og Vidar som utgjør  
redaksjonen 

 
Menighetskontoret 
Menighetskontoret er åpent tirsdag og onsdag 
fra kl. 10 -14. Menighetens kasserer Svein Follegg 
har vært til stede på onsdager. 
 

 



 Barnearbeidet i 
Pinsekirken Tabernaklet Skien 
Vårt mål er Jesus hele livet. I samarbeid med fami-
lien ønsker menigheten å undervise, dele tro og byg-
ge vennskapsbånd. Vi deler menighetens  
visjon om en ÅPEN DØR – til Gud, fellesskapet og 
vår verden. 
På grunn av pågående pandemi (Covid-19) er en 
stor andel aktivitet avlyst gjennom året. Vi har hatt 
digital undervisning som alternativ til Gudstjeneste 
søndag. 
Søndagskolen har byttet navn til Barnekirken og de 
inndelte gruppene heter nå  
1. Mini Kids (2-5 år) 
2. Kids (1-4. klasse) 
3. Tweens (5-7. klasse) 
Et tiltak for at gruppenes navn skulle være selvfor-
klarende og lette å bruke.  
 

 
 
Barnekirken har ikke hatt normale samlinger, men 
alternativ hjemmekirke uke14-24. 
Aktivitetsdager og HalloVenn ble avlyst grunnet 
smittevern.  
I året som har vært har vi brukt undervisningsopp-
legget Sprell Levende. 
 
Det er 49 barn innskrevet som tilhørende i menighe-
ten, og barnekirkens 3 inndelte grupper støtter hvert 
sitt misjonsprosjekt. 
Mini kids - Kenya. 
Kids - Jordan. 
Tweens - Europa, med Tyskland og 
Ukraina som hovedland. 
 
Ledere: Trude Heiberg, Eline Heiberg, Hanne Cari-
na Arca, Maja Tuva Karlsen, Jim Langvannskåsa, 
Amandus Heiberg og Jørgen Mikal Vindenes 
 

 

 

Tweensklubb 
For barn mellom 10 og 14 år. Et populært 
tilbud for tweens som møtes i kaféen 
annen hver fredag (i partallsuker). Byttet fra lof-
tet i barnehagen til kaféen grunnet hensyn til 1m 
avstand. Mange tar med seg vennene sine og 
gjennom høsten har vi møtt 40 tweens.  
Det er kiosk, musikk, Playstation 4, loddtrek-
ning, spill og andakt. I høstens andakter forklarte 
vi hvorfor bibelen er viktig og hva den sier til 
oss. Vi ble mer kjent med historiene i bibelen og 
prøvde å vekke nysgjerrigheten deres. 
 
Årets sommertur ble også avlyst. Juleavslut-
ningen ble ikke bowling som tidligere, men i 
kaféen. Barnepastor Adrian A. Arnoldsen er an-
svarlig for Tweensklubb og får hjelp av unge 
voksne i menigheten. 

 
Leirer 
PFT har arrangert 4 leirer for barn og ungdom. 
Barnas vinterleir 14.-18. Februar. 67 deltakere 
Tenleir vinter  18.-22. Februar. 88 deltakere 
 
Bo-hejmme leir. 22.-24. Juni 
Å samle barn på tvers av byer og bygder i Tele-
mark var ikke mulig tidlig i pandemien og derfor 
lagde vi leir på hver lokasjon med felles andakt. 
Hannah W. Lien og Adrian A. Arnolden lagde 
tre samlinger digitalt som kunne brukes på de 
ulike leirene.  
Temaet var Skattejakt og vi lette etter den 
«Usynlige Ånds» skatt (Åndens frukter). Disse 
filmene kan du finne på Pinsekirken Tabernak-
lets egne Youtubekanal. 
Her i Tabernaklet samlet vi 33 barn fra 7-13 år.  
Med flott vær fikk vi kost oss både i eget bygg, 
Lundedalen og Bakkestranda. 
Flesteparten av barna kom fra andre kirkesam-
funn eller tilhørte ikke et lignende felleskap.  
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Tenleir høst  2.-6. Oktober 
Høstleiren som var preget av smittevernstiltak 
samlet 79 ungdommer i Fyresdal. De vanlige 
gruppene ble byttet ut med større aktivitetsgrup-
per. En annerledes leir enn vi er vant til, men ung-
dommene skrøt veldig. Kanonbra leir. 
 
Ledere fra Pinsekirken Tabernaklet Skien har vært 
sterkt involvert i dette arbeidet. 
Takk til alle frivillige ledere som har vært en del 
av dette årets ledergruppe.  
 
Released 
Som på så mange andre områder har det vært et 
rart år også i Released, ungdomsarbeidet i Ta-
bernaklet. 2020 var året for de store forandringe-
ne. I Mars, når landet gikk i lock-down, fikk vi 
testet ut teknikkferdighetene og produserte mye 
bra materialet til sosiale medier. Og midt i det 
hele ble det et bytte av ungdomspastor fra Bjørn 
Richard Pedersen til Hannah Waskaas Lien. Etter-
hvert som samfunnet åpnet litt opp har fredagene 
inneholdt både undervisning, relasjonsbygging og 
mye gøy. Fra høsten og frem til nye tiltak i slutten 
av oktober hadde vi ungdomsmøte oppe i hoved-
salen først og kafe nede, men etterhvert som reg-
lene ble strengere, måtte nye rammer bli satt. De 
siste månedene av året hadde vi det derfor mye 
gøy, på begrenset plass og tid. Høsten har vært 
full av Released sine versjoner på diverse tv-
konsepter som huskestue, farmen og mesternes 
mester, kombinert med god undervisning og lov-
sang. Vi ser at flere ungdommer fra familier som 
ikke gå i Tabernaklet har tatt turen denne høsten, 
og flere tar igjen med seg venner. Dette har ført til 
at selv i en veldig turbulent tid var det høsten 
2020 over 100 ungdommer innom våre ungdoms-
møter.  
 
 
TenTro 
Også i 2020 fikk vi gjennomført tentro, til slutt. 
17 tentro-elever fikk endelig en fin tentro-
gudstjeneste i September. Og ett nytt kull startet 
opp. Vi er veldig takknemlige for tillitten foreld-
rene gir oss når de hver tirsdag sender ungdom-
mene sine til oss på Tentro. Tentro består både av 
aktiviteter og undervisning, og vi følger Pinsebe-
vegelsens nasjonale tentro-opplegg. Årets kull er 
på 13 ungdommer. 
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Årsrapport fra miljøarbeider unge voksne 
 
Afterchurch  
I September startet vi opp afterchurch etter guds-
tjenestene. Dette ble raskt et møtepunkt for mange 
på tvers av generasjoner, akkurat som vi håpet på! 
Det er primært et tiltak for de unge voksne, men 
det beste er når hele kirken samles. Afterchurch 
vokste raskt i antall og mange har gitt utrykk for 
at dette er noe som settes pris på og er et fint sam-
lingspunkt hvor samtaler over en god kopp kaffe 
blir delt. Frukt og kjeks er også populært, særlig 
for barna! Vi så etterhvert behovet for et sted der 
barna og ungdommene kunne henge. Ungdoms-
pastor og barnepastor tok ansvar for å lage to ad-
skilte kroker i kafeen med gaming, leker, bordten-
nis og selvfølgelig en deilig sofakrok med mulig-
het for å trekke seg tilbake. Afterchurch har et 
eget team som har ansvar for å skape den gode 
atmosfæren nede i kafeen. Dette teamet består av 
Torild Janøy, Trude Heiberg, Amalie Arnoldsen, 
Pia Johnsen og Julia Thorkildsen. Våren 2021 
kommer også kafegruppene å hjelper til. En stor 
takk til alle våre frivillige som er med på å gjøre 
en kjempeviktig jobb! Afterchurch er på pause av 
hensyn til smittevern, men vi gleder oss til å starte 
opp igjen så fort som mulig!  
 

Babysang  
I September startet vi også opp babysang. Hver 
fredag kl. 13:00 kom det mødre til barnas hus for 
å synge med sine små og for å spise lunsj med 
andre mødre i permisjon. Det kom flere og flere 
mødre og babyer, som resulterte i at barnas hus 
ble for lite! Vi flyttet oss inn i hovedsalen hvor 
det ble rigget til med fargerike matter, leker og et 
langbord med rundstykker, pålegg, juice og kaffe. 
Vi fikk til og med en pappa med på laget! Det 
syntes vi er stas. Før vi måtte sette babysang på 
pause av hensyn til smittevern, var vi totalt 12 
mødre med et jevnt antall på ca. 9. hver gang. 
Mødrene har kommet med flere tilbakemeldinger 
på at de har hatt behov for et slikt felleskap i en 
tid der en gjerne kan føle seg ensom, spesielt med 
tanke på den pågående pandemien. Under ned-
stengning har vi startet en snapchatgruppe hvor 
mødrene har holdt kontakten og avtalt flere trille-
turer.  
Vi håper at babysang kan starte opp igjen snart og 
i mellomtiden prøver vi å finne alternativer for å 
bevare det gode felleskapet!  
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Babylounge  
Søndagsskolen er for barn fra 2 år og oppover. 
Dermed så vi et behov for å tilrettelegge for de 
aller minste og deres foreldre under gudstjenesten. 
Vi rigget til kroken bakerst i hovedsalen og har 
kalt denne for babyloungen. Vi gikk til innkjøp av 
en sofa og noen puter og har lagt ekstra innsats i at 
den lille kroken skal være innbydende og komfor-
tabel. Her setter vi frem kaffe og bleier, akkurat 
hva trøtte småbarnsforeldre trenger! Denne våren 
skal vi også gjøre noen grep i barnerommet oppe 
på galleriet.  
 
Småfelleskap  
Småfelleskap kick- startet vi i september med en 
inspirasjonskveld i kafeen. Her satt vi fokus på 
betydningen av å være del av en smågruppe og vi 
fikk være med på et inspirerende intervju med Ma-
rius Tuva Karlsen og Marius Lien, som delte sine 
positive erfaringer fra Ung-voksen smågruppa de 
startet opp i 2019. Det nyopprettete lederteamet 
for småfelleskap ble også presentert og består av 
Vidar Tellefsen, Elisabeth Norrman, Marius Tuva 
Karlsen, Hannah Waskaas Lien og meg (Sara 
Charlotte Arnoldsen). I ung voksen- smågruppene 
har det kommet flere nye innom i høst, noe vi er 
veldig glade for!  
 
Sosiale medier  
Høsten startet vi også med å sette fokus på å bli 
mer synlige i sosiale medier. Vi hadde et møte 
med Daniel og Aurora Aarsland for å få innspill og 
råd i hvordan Facebook, Instagram og den nye 
hjemmesiden burde utformes og brukes. I etterkant 
av møte fordelte vi ansatte på oppgavene rundt 
sosiale medier og fikk etterhvert en ny hjemmeside 
opp å gå. Daniel har tatt det flotte bilde av byen 
vår som har blitt hovedforsiden på Facebook og 
hjemmesiden. Vi videreutvikler oss stadig og har 
fått gode tilbakemeldinger fra flere der ute som 
syntes det er positivt at vi har blitt mer synlige. 
Dette har vi opplevd som spesielt viktig i en tid 
der mange må holde seg hjemme. Det er en unik 
mulighet for å nå ut til folk når vi ikke kan møtes 
fysisk. På hjemmesiden har vi lagt ut opptak fra 
møte, online gudstjenester og kalender over ulike 
aktiviteter, arrangementer og gudstjenester. Her 
blir også nyheter og viktig informasjon oppdatert 
fortløpende.  
Det har vært et spesielt og annerledes år, men på 
tross av pandemien har vi fått til mye og har store 
forventninger til året som ligger foran oss. Vi gle-
der oss over våren og har håp om bedre tider!  

  - Sara Charlotte Arnoldsen   

Tabernaklets barnehage  
Tabernaklets barnehage er en 
heldags barnehage med åp-
ningstid fra 07.30-16.30.  
Barnehagen har plass til 18 barn fra 0-6 år.  
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, prakti-
seres og oppleves i alle deler av barnehagens peda-
gogiske arbeid.  
- Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek, 
danning og læring som grunnlag for allsidig utvik-
ling sentrale deler. Barnehagen skal bygge på 
grunnleggende verdier i kristen arv og tradisjon. 
- Bidra til at alle barn som går i barnehage, får en 
god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.  
Vi har utvidet kristen formålsparagraf og vi lar 
barna få kjennskap til Jesus, gjennom bibelfortel-
linger og sanger og at det er med og preger dagen i 
barnehagen. Barnehagen har språk som satsings-
område. 
Barnehagen var koronastengt fra 13.mars – 
19.april og startet opp på RØDT – nivå igjen  
20.april og fram til ferien 26.juni. Ved oppstart i 
august var barnehagen på GULT nivå fram til jul. 
   
Her er det vi har vært med på i 2020:  
Vinteraktivitetsdag, tur til skøytebanen for førsko-
lebarna, Samenes nasjonaldag, karneval,  
17. mai feiring i barnehagen med leker, markeds-
dag til inntekt for fadderbarnet vårt, musikksam-
ling på loftet, påskevideoer ble sendt til barna da 
barnehagen var stengt, sjørøverfest, vannaktivitets-
dag, baking, brannøvelse, Turbo Tråkk i barneha-
gen for 3-6åringene, overnatting for førskolebarna, 
turer i nærmiljøet, levere julegaver til Grenlands-
aksjonen, Luciasamling, julevandring i Skien kirke 
og nissefest.   
Bibelfortellinger: Sakkeus, Skapelsen, Daniel i 
løvehulen, Juleevangeliet, Påskebudskapet,      
Årsplan for  barnehagen ligger  på hjemmesiden 
vår.  
 

Styret i barnehagen:                                      
Styreleder: Anniken S. Waskaas 
Styrer: Hanne K. Taranrød 
Styremedlem: Wenche Lien  
Styremedlem: Gun L. Follegg 
Foreldrerep: Karin Wallin Sollid 
Foreldrerep.: Ane Margrethe Flacké  
Vara: Britt Solveig Spilde  
Vara: Cathrine Berg Olaussen  
     Hanne K. Taranrød  

 
 



Årsrapport fra Grenland kristne skole 
 
Med hjerte for 
alle og øye for 
den enkelte, 
   

Tabernaklet er medeier av Grenland kristen skole 
sammen med Troens liv og Grenland kristne  
senter. 
Skolen leier stadig mer plass av Grenland kristne 
senter i Gulsetveien 81. Det er  nå tatt i bruk alle 
mulige ledige rom her. Skolens styre jobber for 
tiden med et mulig kjøp av Strømdalsjordet 58. 
De tre medeierne av skolen har dannet et aksjesel-
skap, Grenland Kristne Skole Eiendom AS med 
tanke om kjøp av Strømdalsjordet 58. 
Elevtallet ved årsskiftet er ca. 95 elever. 
Det er flott å få lov til å drive en skole der vi får 
påvirke og forme barn og unge 190 skoledager i 
året, gi dem evangeliet, bygge kunnskap og sunne 
holdninger til seg selv, medmennesker og til å ta 
samfunnsansvar.  
 
Styremedlemmer er ved årsskiftet: 
Fra Troens Liv Bibelsenter;  
Styreformann Rune Solli, Vigdis Solli  
Fra Grenland kristne senter;  
Mary Ann Johansen og Judith Friberg 
Fra Pinsekirken Tabernaklet; Knut Janøy. 
    
  

Fyresdal Kurs & Leirsted 
2020 ble et krevende driftsår i Fyresdal . De fleste 
planlagte leirer og arrangementer ble avlyst. Det 
er blitt utbetalt noe statlige erstatningsmidler og 
menighetene i Telemark ble oppfordret til å gi 
ekstra økonomisk støtte. Tabernaklet sendte til-
sammen  kr 170 000 i ekstra i gaver. Daglig leder 
har vært delvis permittert i 2020.  

 

Rapport fra møtevertene 
Møtevertene har i 2020 hatt gleden av å ønske 
møtebesøkende velkommen til Tabernaklet. Tje-
nesten har i 2020 fungert flott, tross spesielle til-
tak. Det har vært et spesielt år med koronapande-
mi, noe som også har preget vår virksomhet.  
Rekkverk og dørhåndtak har blitt vasket med sprit 
og alle som kom til møte måtte sprite seg, og skri-
ve navn og telefonnummer på egne lister. Seinere 
fikk vi påmeldingslister, slik at det var bare å 
krysse ut de som kom.  
Merarbeidet med alt dette har fungert veldig bra, 
og mener at vi har håndtert dette på en tilfredsstil-

 

 

lende måte. Alle som har vært møteverter har 
gjort en meget god jobb.  
Det er noen som har valgt å avslutte som møtever-
ter i dette året. Det er Hans Holmen, Hroar    
Westland og Ester Solveig Kolle.  Ønsker å takke 
dem for en flott innsats gjennom mange år.  
Møteverttjenesten har gjennom mange år fungert 
godt, og det vil det også gjøre i 2021. Det at noen 
står tidlig opp for å reise til Tabernaklet, gjøre i 
stand lokalet for at alle som kommer skal ha en 
god opplevelse av vårt åndelige hjem, og virkelig 
føle seg velkommen er flott.  
Vi har i 2020 fått noen nye møteverter. Veldig 
glad for at nye kommer til når noen gir seg. 
Da vil jeg takke alle møtevertene for en fremra-
gende innsats som har blitt utført gjennom året 
2020, og ønsker alle et velsignet godt år. 
   Jan-Arne Johansen 

 
Omsorgsarbeidet 
Tabernaklet hadde et stort omsorgsarbeid også i 
2020. Vår visjon er å være en menighet med åpne 
dører til fellesskapet gjennom omsorg både til 
”gamle” og nye medlemmer og besøkende.  

 
Omsorg for hjelpetrengende 
For å hjelpe rusavhengige samarbeider menighe-
ten med Skien Diakonale Senter (SDS), Crux  
Tilja Oppfølgingssenter, Evangeliesenteret (ES) 
og Grenland Rusomsorg. Tabernaklet er godt re-
presentert i styret i SDS. Vi er også engasjert i 
Diakonikonferansen for Grenland, og et flott 
kveldsarrangement «Med røtter i livet» ble lagt til 
Tabernaklet i oktober. Her deltok bl.a. Berit Ok-
kenhaug, Tilja-teateret og Lewi Bergerud trio. 
Menigheten har en hjelpekasse, der nødstilte kan 
søke bistand. Det har vært til sammen 4 møter 
med Evangeliesenteret i løpet av året, derav 1 på 
søndag formiddag  

 
Annerledeskveldene 
I januar og februar var det annerledeskvelder på 
vanlig måte. På høsten ble det startet opp igjen fra 
7. september. Da med flere omfattende smitte-
verntiltak. Bl.a. var det begrensning av totalantal-
let i kafeen til maks 95, det var tildeling av 
«innpakket» mat, og ingen avsluttende forbønns-
handling. Frammøtet var bra, men noe mindre enn 
ellers, dvs. 70-75 på de fleste kveldene. Unntaket 
var besøket av Gunilla og Johan Sigvardsson, som 
ble arrangert i møtesalen oppe med over 100 mø-
tebesøkende. Fra 9. november ble Annerledes-
kveldene igjen avlyst, begrunnet med nye og 
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strengere smittevernregler. Annerledeskveldene 
ledes av Ole Holmen sammen med Anne-Berit 
Holte Langmyr, Anne Kristin Lindberg og Sissel 
Pedersen. Både kjøkkengjengen, forbedere, møte-
verter, teknikere og andre medarbeidere, til sam-
men ca 30 stk, har gjort vårt beste for å arrangere 
kveldene så lenge det var mulighet for det. Vi ser 
nå bare fram til en bedre situasjon i løpet av 2021, 
og gleder oss til igjen å kunne samles. 

  
Felleskristen bønn  
I januar og februar hadde vi sterke bønnemøter i 
hhv Trones Liv Bibelsenter og Skien Frikirke. Vi 
har vært rundt 12-15 på samlingene nå på høsten, 
noe mindre enn vanlig. Vi har bedt mye i forhold 
til korona, og de som er rammet av smitte og syk-
dom her i byen. Men også de som er utsatt mht 
frykt og usikkerhet. Vi har bedt om at Skien skal 
åpne seg for den trøst og hjelp som Gud gir, og 
den frelse som Jesus kom med. Vi ber for Skien! 

 
Samarbeidsrådet for tros-  
og livssynssamfunn 
Pinsekirken Tabernaklet Skien er med i 
”Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i 
Grenland”, sammen med ca 15 ulike kirker og or-
ganisasjoner. Ole Holmen er rep. for menigheten 
og sitter i styret.  Av tema på medlemsmøter og 
åpne møter kan nevnes: temamøte om «naturen - 
hellig skaperverk eller høstbar ressurs», livssyns-
åpent seremonibygg, årsmøte med dialogkurs, te-
mamøte om negativ sosial kontroll, delta på yt-
ringsfrihetsdagen og integreringskonferanse, div 
møter med kommunen om smittevern, delta på 
«black lives matter», delta på fellesmarkering for 
å minnes deportasjon av jødene og dialogmøte om 
sosiale tiltak og julearrangementer i desember. 
Samarbeidsrådet var også – sammen med Skien 
Felleskirkelige Forum - en viktig premissleveran-
dør da Ungdom i oppdrag beholdt sitt tilskudd, på 
tross av politiske forslag om at de skulle miste 
støtten fordi de er diskriminerende (dvs. de støtter 
det klassiske kristne synet på ekteskapet). Debatt 
om trosfrihet og vilkår for økonomisk støtte ser ut 
til å bli en viktig debatt framover, her har STL en 
viktig funksjon. 
 

 

Årsrapport fra misjonsrådet 
Hviterussland: Tabernaklets samarbeidspatner  
i Hviterussland er  4 evangelister sendt ut fra pin-
sevennenes menighet i Kiev. Det er Nina Oskirko 
som driver oppsøkende barnearbeid og Gennady 

Stulba, Pavel Kalosha og Mikhail Apetinok som 
alle har startet menigheter i utkanten eller utenfor 
Kiev.  
Nina og mannen ble begge alvorlig syke med ko-
rona i fjor vår, og det har tatt dem måneder for å 
komme til hektene igjen. Hviterussland har lenge 
benektet at det finnes korona i landet og sier at 
folk blir syke og dør av andre ting. Etter opptøye-
ne rundt valget i august har mange blitt fengslet 
og kristne ledere blir overvåket og forhørt. Det er 
en spent og vanskelig situasjon for folkene i lan-
det. 
Ukraina: Her støtter  vi 3 evangelister /pastorer . 
Det er Vjarcheslav Bevs, Igor Torovskly og 
Sergey Rozadin. Borgerkrigen som startet i 2014 
fortsetter fremdeles og gjør det enda vanskeligere 
for befolkningen som er fattige i utgangspunktet. 
Koronarestriksjoner gjør det vanskelig med rei-
sing og drift av menighet. 
Moldova: Her støtter  vi pastor   
Evgheny Andruhk m/familie. Moldova er kanskje 
det fattigste landet i Europa og nøden er stor. Ev-
genhy og menigheten driver et stort sosialt arbeid, 
men begrenses av økonomi og mangel på ressur-
ser.  
Jordan: Her støtter  vi barnearbeidet i en me-
nighet i Amman. Pga koronarestriksjoner har me-
nigheten ikke kunne samles i store deler av fjor-
året. Da har de trappet opp utdeling av nødhjelp til 
Syriske og Irakiske flyktninger i stedet. Til jul 
hadde de flere store julesamlinger hvor de samlet 
flere hundre barn til fest, før samfunnet igjen ble 
stengt med strenge restriksjoner. Nå er flere par i 
medarbeiderteamet rammet av korona og karante-
ne og de ber om forbønn både for helse og for en 
stopp av pandemien. 
Egypt: Vi støtter  Pauls ministry som dr iver  et 
ekspanderende arbeid blant majoritetsbefolk-
ningen i landet. De driver et stort arbeid ved bruk 
av internett og sosiale medier. De opplever en 
enorm respons digitalt som bare har økt på gjen-
nom korona og restriksjoner.  
Israel: Her støtter  vi Bibelselskapet i Tel Aviv 
ved Andy Ball. Bibelbutikken har vært stengt de-
ler av koronatiden pga restriksjoner, men innimel-
lom har de fått åpne opp. De har fått se en ny type 
tjeneste vokse fram. Mange kommer innom for å 
spørre etter litteratur til å dele ut til jøder og 
andre. På denne måten har Andy og teamet hans 
fått mange nye hjelpere til å spre ut de gode  
nyhetene. 
Tyskland: Even og Lill Grüner  er  pensjoner t 
men driver fremdeles evangelisering og gatekirke 
i Tyskland. 
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Tabernaklet fikk i fjor være med å sponse evange-
liseringsheftet «Fader Vår» som Even har skrevet 
og som han har delt ut til hele byområder.  
Belgia: Jonny og Mir iam Pettersen har  star tet 
en menighet i område Credo Eeklos i Belgia.  
Romania: 
Bjørn Richard og Sarah Pedersen har flyttet til 
Romania. Der jobber de for Ungdom i Oppdrag, 
hovedsakelig mot sigøynersamfunnene. De jobber 

med å restaurere et hus som skal tjene som sam-
funnssenter hvor de kan drive barne og  
ungdomssarbeid.    
    Harald Vindenes 

Søstermisjonen 
Vår oppgave er blant annet å be for menighetens 
misjonsarbeid. Søstermisjon har  dette året natur-
lig nok hatt færre samlinger , men til tross for det 
ble det sendt  42 000 kr til julegaver til de vi støt-
ter. 
 

Israel-arbeidet 
I begynnelsen av året var det to Israelkvelder. 
Magne Hultgren besøkte oss i januar og Arne Øy-
stein Rambekk i februar. På høsten var Israelkvel-
den i oktober med Thorstein Grotbæk den eneste 
vi fikk til.  
På Israelkveldene samler vi gjerne inn midler til å 
støtte de enkelte aktørene, med vekt på Hjerte for 
Israel (tidl. Norske Pinsevenners arbeid i Israel - 
NPAI), samt Andy Ball og bibelbutikken i Tel 
Aviv. På disse kveldene er det også Bibelunder-
visning eller tale over et tema som berører jødene 
og Israel. Menighetens Israel-gruppe har 26 med-
arbeidere. Ole Holmen leder Israelgruppa. Tore 
Follegg er vår rep. i LU for Israel. 
 

Lokalradioen 
Menigheten er medlem i RadioMG som er en 
egen lokalradio med egen konsesjon her i Gren-
land. Takket være samarbeidet med P7Kristen 
Riksradio er det sendinger fra RadioMG og P7 
døgnet rundt 365 dager i året.   

   Allan Karlsen, media 

 
   
Årsmelding  Økonomirådet 2020 
Økonomirådet har på sine møter gått gjennom en 
møteagenda med følgende saker  
1. Referat meldinger 
2. Økonomirapport status - Kvartals- måneds 

regnskap 
3. Forespørsler/eventuelt  

Det vises til det fremlagte regnskap med revi-
sjonsberetning for menighetens regnskap. 
Økonomirådet har gjennomgått regnskapet i detalj 
i møtene og behandlet budsjett.  
Svein Taranrød ønsket avløsning av jobben som 
leder for økonomirådet og Kjersti Grinilia ble 
valgt som ny leder. Vi takke Svein for hans 
mangeårige insats i økonomirådet og som styrele-
der i boligstiftelsen. 
Otto Halvorsen gjør en fantastisk jobb med å føre 
menighetenes regnskap.  
Menighetens regnskap er i det interne arbeidet og 
for oversiktens skyld delt i 4 avdelinger: 
Menigheten, Barne- og Ungdomsarbeidet,  
Misjon og Barnehagen.  
 
Medlemmer 
Anne Kjersti Grinilia, leder 
Otto Halvorsen, regnskapsfører  
Anniken Waskaas, barnehagen 
Svein Follegg, kasserer   
Vidar Tellefsen, administrasjonen 

     

Stiftelsen Tabernaklet Omsorgsboliger 
Et godt sted å bo i hjertet av Skien 
2020 har vært et godt driftsår for boligstiftelsen. 
Boligstiftelsen har 24 leiligheter og 2 hybler og 
menighetskontorer. Tildelingen av boliger gjøres 
av styret etter kriterier som gjelder for  
omsorgsboliger. 
Boligstiftelsen har inngått administrasjonsavtale  
med menigheten om daglig drift av stiftelsen. Stif-
telsen yter et økonomisk tilskudd  til menigheten 
for daglig ledelse og drift.  Det er til enhver tid 
søkere til ledige boliger og interesserte søkere på 
lista blir kontaktet ved ledig leilighet. 
Omsorgsboligene er en del av menighetens diako-
nale arbeid og er fint botilbud i hjertet av Skien.  
Svein Taranrød ønsket avløsning av jobben som 
styreleder etter å ha hatt dette vervet siden starten.  
Kjersti Grinilia har nå overtatt som styreleder. 
 
Styret for Stiftelsen Tabernaklet Omsorgsboliger:  
Anne Kjersti Grinilia, styreleder 
Vidar Tellefsen daglig leder 
Randi Westland regnskapsfører 
Ingunn Marit Draugedalen 
Heidi Johnsen 
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   Regnskap   
Konto  2019   Regnskap 2020   Budsjett 2021 
  

 

DRIFTSINNTEKTER 

3100  Offerinntekter menighetskassa   kr       309 002,00    kr                299 185,00    kr                        300 000,00  

3101  Offer til menigheten via bank/post   kr   1 600 020,00    kr            1 479 801,00    kr                     1 500 000,00  

3103 Tilskudd fra Omsorgsboligene   kr       400 000,00    kr                407 000,00    kr                        415 000,00  

3104 Offerinntekter Annerledes kveld   kr         86 099,00    kr                  46 284,00    kr                          45 000,00  

3105 Ekstraordinære gaveinntekter     kr                576 000,00    

3108 Julemesse   kr       127 908,00    kr                                 -      kr                        100 000,00  

3113  Annonseinntekter PT Kontakt   kr         15 000,00    kr                  14 000,00    kr                          15 000,00  

3115  Kafe   kr         83 432,00    kr                  11 891,00    kr                          40 000,00  

3120  Offerinntekter, misjonskassa   kr       172 115,00    kr                145 849,00    kr                        145 000,00  

3121  Gaver i menigheten til misjonskassa   kr         47 773,00    kr                  54 300,00    kr                          42 000,00  

3123  Tilskudd fra støttemenigheter til misjon   kr                        -      kr                                 -      

3125  Offer til misjonskassa via bank/post   kr       426 672,00    kr                395 285,00    kr                        400 000,00  

3134  Inntekter barnearbeidet   kr       227 038,00    kr                103 291,00    kr                          90 000,00  

3135  Offer til barn og ungdom via bank/post   kr       106 668,00    kr                  98 820,00    kr                        100 000,00  

3136  Inntekter ungdomsarbeidet   kr       175 524,00    kr                  95 585,00    kr                          90 000,00  

3140  Foreldrebetaling, barnehagen   kr       440 794,00    kr                578 029,00    kr                        660 110,00  

3141  Komm. tilskudd barnehagen   kr   3 346 156,00    kr            3 154 210,00    kr                     2 678 997,00  

3142 Matpenger barnehagen       

3143 Andre inntekter barnehagen   kr                        -      kr                                 -      

3150  Komm. tilskudd til trossamfunn   kr       430 566,00    kr                568 205,00    kr                        500 000,00  

3151  Statlig tilskudd til trossamfunn   kr       472 378,00    kr                463 143,00    kr                        475 000,00  

3155  MOMS kompensasjon   kr       271 493,00    kr                296 112,00    kr                        320 000,00  

3170  Inntekter formiddagstreffet   kr         16 047,00    kr                    4 380,00    kr                          10 000,00  

3190  Offerinnt. til formål utenfor menigheten   kr           4 981,00    kr                  17 681,00    

3191 Offer til felles formål     kr                  20 191,00    

3192  Diverse inntekter   kr           3 210,00    kr                    6 890,00    

3195  Leieinntekter fra barnehagen   kr       155 000,00    kr                155 000,00    kr                        155 000,00  

3615  Utleie lokaler   kr       172 796,00    kr                229 800,00    kr                        175 000,00  

        

 Sum driftsinntekter   kr  9 090 672,00    kr           9 220 932,00    kr                   8 256 107,00  

  

 DRIFTSKOSTNADER 

4190  Offer til formål utenfor menigheten   kr           9 712,00    kr                  15 210,00    

4191  Støtte til arbeid utenfor menigheten   kr                        -      kr                  42 000,00    

4192  Støtte til felles formål   kr         41 192,00    kr                  92 853,00    

 Kostn. til formål utenfor menigheten    kr        50 904,00    kr              150 063,00    kr                                        -    

        

5000 Lønn   kr   1 896 237,00    kr            1 534 046,00    kr                     1 871 534,00  

5011  Utbetalte feriepenger   kr       229 910,00    kr                255 005,00    kr                        250 425,00  

5014  Lønn omsorgsboligene   kr         50 103,00    kr                                 -      

5015  Utbetalte feriepenger, omsorgsboligene   kr           5 532,00    kr                                 -      

5020  Honorarer evangelister   kr         70 750,00    kr                                 -      kr                          25 000,00  

5025 Honorarer barne- og ungdomsarbeidet   kr           3 400,00    kr                                 -      

5031 Lønn musikk   kr                        -      kr                                 -      

5032  Evangelist i Israel og Jordan   kr       209 750,00    kr                203 000,00    kr                        200 000,00  

5034 Evangelister Ukraina/Hviterus./Moldova   kr       108 400,00    kr                140 200,00    kr                        112 800,00  

5036 Underhold evangelister muslimer   kr       154 086,00    kr                200 000,00    kr                        200 000,00  
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5050  Lønn Barnehagen   kr   2 096 104,00   kr               1 971 149,00    kr               2 425 000,00  

5051  Utbetalte feriepenger, barnehagen   kr       226 031,00   kr                  254 069,00    kr                                    -    

5052  Refusjon lønn, barnehagen   kr        -28 796,00   kr                   -15 669,00    

5054  Refusjon lønn/sos. kostn. omsorgsboligen   kr                        -     kr                                   -      

5056  Refusjon lønn, menigheten   kr                        -     kr                   -12 667,00    

5070  Beregnede feriepenger, menigheten   kr       257 486,00   kr                  231 674,00    

5071  Beregnede feriepenger, barnehagen   kr       253 684,00   kr                  274 316,00    

5072  Tilbakeført avsatte feriepenger   kr     -235 442,00   kr                                   -      

5073  Tilbakeført avsatte feriep., barnehagen   kr     -226 031,00   kr                                   -      

5099 Andre lønnsperiodiseringer   kr                        -     kr                       4 640,00    

5390  Annen oppgavepliktig godtgjørelse   kr                        -     kr                                   -      kr                       5 000,00  

 Lønninger, ferielønn og honorarer   kr  5 071 204,00   kr             5 039 763,00    kr              5 089 759,00  

       

5400  Arbeidsgiveravgift   kr       300 249,00   kr                  251 279,00    kr                  312 488,00  

5403  Arbeidsgiveravgift, barnehagen   kr       296 170,00   kr                  297 202,00    kr                  341 925,00  

5410  Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn   kr         36 411,00   kr                    32 666,00    

5411  Arbeidsgi.avg. av påløpt ferielønn barne   kr         36 150,00   kr                    38 679,00    

 Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.   kr     668 980,00   kr                 619 826,00    kr                 654 413,00  

       

5900  Yrkesskadeforsikring   kr           6 733,00   kr                       4 752,00    kr                       5 000,00  

5901  Yrkesskadeforsikring, barnehagen   kr           5 000,00   kr                       7 752,00    kr                       7 000,00  

5902  OTP, menigheten   kr         36 617,00   kr                    37 211,00    kr                     74 269,00  

5903  OTP, barnehagen   kr         49 813,00   kr                    49 139,00    kr                     84 875,00  

5904  Kollektiv ulykkesforsikring, barnehagen   kr           1 501,00   kr                                   -      

5905  Bedriftshelsetjeneste, barnehagen   kr         10 836,00   kr                    11 215,00    kr                     11 500,00  

5906  Gruppelivsforsikring   kr           3 290,00   kr                       2 833,00    kr                       3 000,00  

5907  Gruppelivsforsikring, barnehagen   kr           3 700,00   kr                       4 622,00    kr                       4 000,00  

5908  Personalulykkesforsikring   kr           2 622,00   kr                       2 161,00    kr                       2 500,00  

5909  Personalulykkesforsikring barnehagen   kr           2 550,00   kr                       3 527,00    kr                       4 000,00  

5990 Annen personalkostnad   kr                        -     kr                                   -      

 Andre personalkostnader   kr     122 662,00   kr                 123 212,00    kr                 196 144,00  

       

6070  Avskrivning bygninger   kr       184 664,00   kr                  184 668,00    kr                  107 988,00  

 Ordinære avskrivinger   kr     184 668,00   kr                 184 668,00    kr                 107 988,00  

       

6210  Husleie og strøm kontorlokaler   kr         44 152,00   kr                    40 758,00    kr                     40 000,00  

6211  Strøm Cort Adlersgt. 5   kr       307 784,00   kr                  250 510,00    kr                  275 000,00  

6213  Komm. avgifter Cort Adlersgt. 5   kr         38 195,00   kr                    20 818,00    kr                     25 000,00  

6213 Komm.avgifter barnehagen   kr         16 565,00   kr                    13 673,00    kr                     10 000,00  

6215  Diverse driftskostnader C.O 5   kr       232 126,00   kr                  151 280,00    kr                  400 000,00  

6216  Forsikringer Cort Adlersgt. 5   kr         45 560,00   kr                    46 129,00    kr                     48 000,00  

6217  Musikk/høytalerutstyr   kr         13 070,00   kr                    12 178,00    

6219  Beregnet husleie barnehagen   kr       120 000,00   kr                  120 000,00    kr                  120 000,00  

6221 Vedl.hold, strøm og forsikring Barnas Hus   kr         17 517,00   kr                    23 708,00    kr                     18 500,00  

6227  Forsikring Barnehagen   kr         13 201,00   kr                    17 924,00    kr                     18 000,00  

6230  Driftsstøtte misjonsstasjoner   kr         80 402,00   kr                    30 000,00    kr                     42 000,00  

6232  Forsikringer og diverse driftskostnader kontor   kr           3 215,00   kr                       5 604,00    kr                       5 500,00  

6260 Vaktmestertjenester barnehagen   kr         20 000,00   kr                    20 000,00    kr                     20 000,00  

6261  Strøm, renovasjon Barnehagen   kr         30 878,00   kr                    23 793,00    kr                     39 000,00  

6262  Kasserer barnehagen   kr         15 000,00   kr                    15 000,00    kr                     15 000,00  

6263  Bygn.messige kostn barnehagen   kr           1 885,00   kr                  144 907,00    

6701  Honorar revisjon   kr         31 152,00   kr                    30 610,00    kr                     30 000,00  

6702 Honorar revisjon barnehagen   kr           7 369,00   kr                       4 752,00    kr                       5 000,00  

6705 Honorar regnskap   kr         20 850,00   kr                    51 678,00    kr                     75 000,00  
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6790  Honorarer evangelister, ikke oppg.pl.  kr                42 480,00   kr                      3 000,00    kr                  15 000,00  

6792  Honorarer sang og musikk  kr                97 229,00   kr                    40 003,00    kr                  30 000,00  

6800  Kontorrekvisita  kr                22 690,00   kr                    18 386,00    kr                  20 000,00  

6805  Kontorkostnader, barnehagen  kr                   1 320,00   kr                                   -      

6810  Datakostnader  kr                22 459,00   kr                    46 843,00    kr                  18 000,00  

6820  Driftskostnader nærradio  kr                               -     kr                                   -      

6825  Trykk / portoutgifter Media  kr                76 033,00   kr                    25 359,00    kr                  50 000,00  

6840  Abbonnement  kr                               -     kr                      1 982,00    kr                     2 000,00  

6890  Annen kontorkostnad  kr                13 480,00   kr                    14 880,00    kr                  15 000,00  

6900  Telefon  kr                19 128,00   kr                    11 598,00    kr                  12 000,00  

6901 Telefon barnehagen  kr                   3 710,00   kr                      4 021,00    kr                     4 000,00  

6905 Datakommunikasjon  kr                               -     kr                                   -      

6940  Porto  kr                               -     kr                            
60,00  

  kr                        100,00  

7100  Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig  kr                16 368,00   kr                    14 358,00    kr                  14 000,00  

7140  Reisekostnad, ikke oppgavepliktig  kr                70 797,00   kr                     -1 027,00    kr                  10 000,00  

7141  Reisekostnader misjonærer og andre  kr                   2 500,00   kr                      5 000,00    kr                  25 500,00  

7160  Utgifter til fester  kr                               -     kr                                   -      

7161  Diverse bevertning  kr                12 353,00   kr                      7 584,00    kr                     5 000,00  

7162 Kostnader formiddagstreffet  kr                   2 375,00   kr                      2 250,00    kr                     1 000,00  

7320  Annonser  kr                71 777,00   kr                    50 403,00    kr                  40 000,00  

7420  Utgifter til blomster  kr                28 790,00   kr                    21 490,00    kr                  22 000,00  

7460  Gaver til misjonærer  kr                32 000,00   kr                    41 020,00    kr                  42 000,00  

7770  Bank- og kortgebyrer  kr                12 841,00   kr                      7 277,00    kr                     7 500,00  

7771  Gebyrer vedr OTP  kr                22 278,00   kr                    17 875,00    kr                  20 000,00  

7790  Andre kostnader menighetskassa  kr                   3 370,00   kr                      4 180,00    kr                     5 000,00  

7791  Andre kostnader misjonskassa  kr                52 059,00   kr                    36 750,00    kr                  56 400,00  

7792  Kostnader barnearbeidet  kr              195 885,00   kr                    99 359,00    kr                  90 000,00  

7793  Driftsutgifter barnehagen  kr              129 669,00   kr                    91 061,00    kr                142 000,00  

7794  Kostnader ungdomsarbeidet  kr              291 810,00   kr                    82 022,00    kr                  90 000,00  

7795  Evangeliseringstiltak  kr                56 650,00   kr                    37 175,00    kr                  95 000,00  

7797  Hjelpekasse  kr                               -     kr                      2 000,00    kr                     5 000,00  

7798  Mat barnehagen  kr                39 971,00   kr                    35 426,00    kr                  56 100,00  

7810 Regnskapsm. tap v/salg Filadelfia  kr                               -     kr                                   -      

 Andre kostnader  kr         2 398 942,00   kr             1 743 657,00    kr           2 078 600,00  

      

 Sum driftskostnader  kr         8 497 360,00   kr             7 861 189,00    kr           8 126 904,00  

      

 Driftsresultat  kr             593 311,00   kr             1 359 744,00    kr               129 203,00  

      

8070  Renteinntekter menigheten  kr                24 096,00   kr                    16 700,00    kr                  20 000,00  

 Finansinntekter  kr               24 096,00   kr                  16 700,00    kr                 20 000,00  

      

8150  Renter lån  kr                58 288,00   kr                    43 067,00    kr                     1 000,00  

 Finanskostnader  kr               58 288,00   kr                  43 067,00    kr                   1 000,00  

  

  Resultat av driften  kr   559 119,00   kr  1 333 377,00    kr    148 203,00  
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TenTro-elever i Pinsekirken Tabernaklet,  2020 

1.rekke fra venstre: Malin Arnesen, Maja Tuva Karlsen, Rebecka Flamros, Thea Henriksen, 
2.rekke: Hilmar Alfred Henriksen, Jonas Karlsen, Sander Eriksen, Yasmina Riisinggård, Anders Grinilia,  
3.rekke fra venstre: Leder Hannah Waskaas Lien, Matheo Jensen Arca. Amandus Heiberg, Ole Widerøe, 
  Jørgen Mikal Vindenes, Kjetil Edgren Hansen,   Lina Sjeggestad Johansson, Benjamin Karlsen,  
Bak: Pastor Helge Terje Gilbrant, leder Henrik Edgren Hansen 

Pinsekirken Tabernaklet Skien 
Besøksadresse: Cort Adelers gate 5 
Kontoradresse: Fredrik Stangs gate 12, 3717 Skien 
Kontortid: Tirsdag og onsdag kl 10-14 
Telefon: …………………………… . 46 97 13 57 
E-post: post@tabernaklet.no 
Pastor: Helge Terje Gilbrant ............... 90 53 62 95 
Barnepastor: Adrian Arnoldsen           45 44 85 71 
Ungdomspastor: Hannah W. Lien ....... 40 60 47 77 
Miljøarbeider. Sara Arnoldsen             41 45 95 83 
Adm.leder: Vidar Tellefsen ................. 90 94 67 27 
Kasserer: Svein Follegg ...................... 45 61 10 85 
Konto.nr. Menighetskasse .............. 7202 05 26034 
Konto.nr. Misjonskasse…………. 7202 05 26042 
Konto.nr. Barne-ungdomskasse…. 2610 15 31367 
PSGS giverkonto  7177 05 81650 
 

www.tabernaklet.no 
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