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TABERNAKLET OG MISJON
Våre medarbeidere:
Egypt: Pauls’ ministry v/ Rasha og John med team
Jordan: Rhanda
Israel: Andy Ball
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!

Hvor lenge vil gjeteren lete før han gir opp? Hvor lenge vil kvinnen lete etter brudesmykket før hun slutter å lete? Hvor lenge
vil den kjærlighetsfulle far vente på at sønnen som var død og
fortapt skulle komme hjem igjen? Det er ikke alle spørsmål som
lar seg besvare, spørsmålene over er nok slik at et svar skaper
flere spørsmål enn det ene som blir besvart.
Jeg husker min far, Thoralf Gilbrant, en gang sa det slik – Vi har alltid
et håp, men det beste er om vi legger igjen en klar trosbekjennelse. Uttalelsen kom i forbindelse med en vond situasjon, det var en person som
i fortvilelse selv hadde valgt å avslutte livet, og diskusjonen gikk om
hvordan det da vil gå helt til slutt. Jeg tror min far hadde rett i bemerkningen om at vi alltid har et håp. Noen vil ha tro for å gå lenger enn
som så, de vil finne hvile i visshet om at Guds nåde er større enn vi kan
fatte, mens andre vil bli værende i håpet. For vi har alltid et håp!
Vi må erkjenner at vi opplever hva Gud har lovet nokså forskjellig, det
i seg selv bør lede oss alle til ydmykhet og forsiktighet. Det er ikke vanskelig å finne så kalte “proof texts” som enkelt kan “bevise” det ene eller
det andre, alt etter hva vi ønsker skal bevises. Nettopp det viser at vi må
tenke videre og bredere enn å bare lage systematiske læresetninger, egentlig er bibelens undervisning mer jordnær og mindre religionsfilosofisk
enn som så.
Bibelen har mange paradokser, altså uttalelser som tilsynelatende kan
virke selvmotsigende. Det er vel for å unngå at vi går oss vill i slike vanskelige bibeltekster at Bibelen selv sier at “Summen av ditt ord er sannhet,
dine rettferdige lover varer evig”. Naturligvis betyr ikke dette at de enkelte bibelordene ikke er sanne i seg selv og hver for seg, tvert imot, det
betyr at alt er sant. Nettopp at vi ikke kan velge å se bort fra enkelt vers
som ikke helt passer inn med det vi kanskje særlig ønsker å vektlegge,
det krever av oss både forsiktighet og ydmykhet.
Vi har alltid et håp! Ingen kan kreve av oss et absolutt svar på alle tenkelige spørsmål, heller ikke en absolutt konsistent og systematisk dogmatikk, fri for alle paradokser og anomali.
Vi får tro på en hyrde som leter til han finner det fortapte. Vi får tro på
en Gud som har forlikt verden med seg selv. Vi får tro på et “Jerusalem”
der portene aldri stenges. Samtidig hører vi Guds ord om kallet til omvendelse, helliggjørelse og hellighet. Vi hører Guds ord som taler til oss
om at den urene, den syndige, den som ikke vil bøye seg under Guds
hellighet, allmakt og fullkomne kjærlighet skal være utestengt, for intet
urent skal komme inn i den himmelske tilværelse. Uansett, midt i alt
dette kan vi alle enes om en ting – ja, vi har alltid et håp!
Helge Terje Gilbrant

2

INFORMASJON

90 ÅR

Ellen Borgen

06.04.2022

85 ÅR

Anne Marie Lindberg
Leif Sønstvedt

17.04.2022
07.06.2022

80 ÅR

Ruth Heiberg
Bjørn Åkre
Bente Brodin Andor
Thor Holmbakken

09.01.2022
18.02.2022
15.03.2022
02.04.2022

75 ÅR

Unni Wenche Skyer
Sissel Pedersen
Maria Viumdal
May Lillian
Knut Åge Refsdal
Hedvik Ovidie Hågan
Anne Marie Bragne

22.01.2022
28.02.2022
09.03.2022
25.03.2022
09.04.2022
16.05.2022
06.06.2022

70 ÅR

Roy Olav Johannessen
Eino Werner Anderson

11.01.2022
30.01.2022

60 ÅR

JUBILANTER

Jarle Pedersen
Dag Børge Svendsen
Jostein Waskaas

27.02.2022
18.04.2022
31.05.2022

Noen glimt av hva som skjer i

Fødte:
Milla Waskaas
Marion Arnoldsen
Edvin Karlsen
Luke Isak Lien

Pinsekirken Tabernaklet
Skien
Søndag 12. desember kl 11.00 . . . .Storsøndag,
Helge Terje Gilbrant taler, Evangeliekoret synger, julemiddag
Søndag 19. desember kl 17.00 . . . .«Vi synger julen inn»,
flere av menighetens sangere og musikere deltar
Fredag 24. desember kl 15.00 . . . . .Julaftensgudstjeneste
Søndag 26. desember kl 11.00 . . . .Gudstjeneste
Torsdag 30. desember kl 17.00 . . . .Nyttårsfest for voksne (påmeld.)
Fredag 31. desember kl 20.00 . . . . .Nyttårsfest for ungdommer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(påmelding)
Søndag 2. januar kl 11.00 . . . . . . . .Gudstjeneste m/nattverd
Søndag 16. januar kl 11.00 . . . . . . .Storsøndag,
Marcus Wallin fra organisasjonen «Åpne Dører»
Onsdag 9. mars kl 19.00 . . . . . . . . .Årsmøte
Søndag 13. mars kl 11.00 . . . . . . . .Årsfest med middag etterpå
Søndag 10. april kl 11.00 . . . . . . . .Palmesøndag

Døde:
Ottar Bråten
Rolf Gerhard Vestøyl
Randi Hauglid
Ragnhild Nilsen
Ivar Aas
Maria Lind
Rannveig Lia

20.05.2021
08.06.2021
08.07.2021
18.08.2021
31.08.2021
24.09.2021
01.11.2021

Nye i menigheten:
Gro og John Agersten
David André Karlsen

10.05.2021
05.11.2021

Torsdag 14. april kl 19.00 . . . . . . . .Skjærtorsdagsmøte
Fredag 15. april kl 11.00 . . . . . . . . .Langfredagsmøte
Søndag 17. april kl 11.00 . . . . . . . .1. påskedagsmøte
Søndag 1. mai kl 11.00 . . . . . . . . . .Avslutning for Tentroelevene

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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BARN/UNGDOM

PT kontakt jul 21
Høsten startet med bo-hjemme-leir i august og siden det
har vi hatt godt trøkk i tweensklubb og barnekirken. Ikke
minst er høstens høydepunkt for mange Hallovenn, her
samlet vi ca 200 barn pluss foreldre til en vill feiring.
Barnekirken er i barnas hus og i barnehagen hver søndag
der vi lærer, synger, ber til Jesus sammen, leker og spreller.
Vi har startet å følge en trosopplæringssplan som heter
«Jesus hele livet». Den er utarbeidet av Pinse UNG (tidligere
PBU) og skal være med å støtte oss i kirken og dere i hjemmene med å møte barna og ungdommen på en god måte
ved å tilpasse aktivitet og læring fra bibelen til passende alderstrinn og jobbe i og utenom kirken. Over tid vil vi prøve
å bli bedre til å samarbeide med dere der hjemme for at alle
barn i vår kirke som bare titter innom eller er her fast, skal
oppleve å se og få lære hvem Jesus er og vokse i tro.
Utenom selve barnekirken har vi prøvd å gjøre Afterchurch
til et sted der hele familien kan slappe av og nyte søndagen
med venner og kjente i menigheten. Kjeks og frukt til alle
og som noen sikkert har sett, er det satt av kroker til barn

MORO
ARN
FOR B E
G
OG UN
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og ungdom med tilpasset aktivitet. Foreldre og besteforeldre
kan slappe av imens unger og ungdom leker selv. Før/under
møtet kan de som ikke er i barnekirken, 0-5 åringene, leke
og kose seg for nå nærmer barnerommet på galleriet seg ferdig. Fylt med nye leker, kjekt utstyr, malt og ny belysning
er det verdt å ta en tur innom.
Fra de minste hører vi mye latter og roping på babysang.
Utenom noen ganger pause denne gangen fra RS-virus har
mødre, fedre og småtrollene møttes en gang i uka for sang,
lek og lunsj. Blant de eldste som er på tweensklubb har vi
virkelig fått fart på sakene. Med hobbybord og spill over alt
og faste turneringer med kiosk og loddtrekning er det virkelig gøy å se at flere kommer tilbake og flere kommer fast.
Vi gleder oss over en høst med mange barnevelsignelser. Det
er vakkert, gøy og oppbyggende å se en menighet som vokser og minner oss om at vi er en flergenerasjonsmenighet.
Nå gleder vi oss til jul. Med juleavslutninger i barnekirke,
tweensklubb, babysang, syng julen inn og fellesmøte 1. advent, tror jeg vi går en helt magisk jul i møte. Vi liker å le i
barnearbeidet så her kommer en vits du kan ta med deg inn
i høytiden:
På siste skoledagen leste læreren litt fra juleevangeliet for
1.-klassingene. De satt storøyde og lyttet intenst. “Siden det
ikke var plass til dem i herberget, måtte Josef og Maria ta
inn i en stall og legge Jesus i krybba der,” forklarte læreren.
“Det der var Josef sin skyld,” ropte lille Petrine. “Han burde
gått inn på nettet og bestilt på forhånd!”

BARN/UNGDOM

Released

Det har vært en fin høst i Released. Det er alltid spennende
å se hvem som kommer tilbake etter en lang sommerferie.
Det var godt å se at ungdommene møtte opp og var tilstede fra første møte. Vi er takknemlige for vekst i ungdomsmiljøet vårt og jobber målbevisst for å få ungdommene våre med på team. Vi har fått mange solide team
med mennesker som er engasjert i det de er satt til. Også
lederteamet vårt vokser. Vi er veldig takknemlig for at Eline
Heiberg og Gustav Minnesjord har sagt ja til å investere i
ungdomsarbeidet vårt fremover.
For tiden har vi spesielt fokus på teknikk team. Vår trofaste
teamleder Marcus Evjen har tilegnet seg mye kunnskap
opp igjennom årene. Vi jobber for tiden med å få sugd ut
så mye kunnskap av han som mulig før han skal i militæret
til våren. Han gjør en stor innsats med å lage instruksjonsfilmer som vi også kan bruke etter at han har dratt.
I høstferien var vi på leir i Fyresdal. Det var utrolig gøy å
endelig kunne samles på leir igjen. Ca 130 ungdommer
var samlet for å sette fokus, få nye venner og ha det mye
moro sammen. Leir har alltid vært viktig for ungdomsmiljøet og det er stort og se hva Gud gjør med ungdommene
våre i løpet av disse dagene. Viktige beslutninger blir tatt
og vi ser at ungdommene vokser i troen.
Vi ser igjen at hverdagen med covid-situasjonen er ustabil
og vi har stort fokus på at ungdommen skal ha det trygt
når de kommer til Released. Vi er optimistiske for resten
av vinteren og håper vi får mange flotte fredager sammen
med ungdommene våre. Vi ønsker å inspirere og motivere
ungdommene til ett liv hvor Jesus ikke bare er på fredager,
men at Jesus får plass i livet alle dager.
Marius Lien

UNGDOMSARBEID
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MENIGHETEN

Kaffemøte på menighetskontoret med

Linnea Marie Folstad
Et av våre kjente ansikt i Tabernakelet, Linnea Marie Folstad (født Eikenes),
har takket ja til ettermiddagskaffe og et treff på menighetskontoret
for en prat om hennes tro og liv.
Linnea har nettopp rundet 71 år, er mor til to døtre, svigermor til to svigersønner og mormor til fem barnebarn
som alle står sentralt og nært i livet hennes. Hun har lagt
bak seg et langt yrkesliv som hjelpepleier ved Sykehuset Telemark HF.
Linnea er en formidler av rang og tar oss først tilbake til
røttene hennes i Kragerø. Hennes far var hvalfanger og ble

«Jeg synes at det viktig å behandle
folk med respekt og verdighet.
Jeg mener at når vi er frelst,
så har vi et ansvar til
å hjelpe andre.»
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senere besetningsmedlem om bord på handelsskip under 2.
verdenskrig.
Liksom Jon Michelets skildring av «En sjøens helt» passer
Linneas far inn i denne skildringen av de som ofret alt og
likevel ble sveket av norske myndigheter. «Far opplevde å
bli torpedert, lå lenge på sykehus i London, men ble omsider frisk nok til å reise hjem til Kragerø da freden kom. Der

MENIGHETEN

traff han min mor. De giftet seg og bosatte seg på Gumøy.
Der vokste det små rosa blomster som de syntes var så vakre
og ble enige om å kalle opp deres førstefødte etter dem.»
Linnea ble født i 1950 og bare et par måneder gammel døpt
om sommeren i Skåtøy Kirke, og ble senere konfirmert der.

Linnea har gjennom et langt liv vært omgitt av Herrens
kjærlige omsorg i de gode tidene og da hun slet seg gjennom
dem tyngste dagene. Linneas varme og såre beretning om
hvor hun fant styrke ved å stå sin kjære ektemann bi i langt
sykdomsleie og senere bortgang i 2005, gjør inntrykk.

«Vi levde mye av naturalhusholdning med gris, kyr og høns
og aller mest fisk og poteter, samt sanking fra bærbusker og
frukttrær. Vi manglet ingen ting, men vi var ikke bortskjemte. I søskenflokk med yngre søster og bror mottok vi
mye kjærlighet og vi vokste opp i et trygt og godt kristent
hjem, blanding av statskirke og frikirke. Foreldrene våre
lærte oss å be aftenbønn og vi sang mye hjemme. Besteforeldrene våre betydde også svært mye. Det var ikke mye søndagsskole dere ute, men vi kom av og til på et ‘treff ’. Det
var mest familie, tanter og onkler og søskenbarn. Vi kom
sammen og sang. Jeg har for eksempel sunget med min kusine Anne Berit siden jeg var liten. Barndommen og ungdomstiden var helt fantastisk. Vi gikk lange veier til skolen
på øya. Mine foreldre var pionerer på skoleskyss. De søkte
skoleinspektøren i Kragerø og fikk et fergeleie på øya våre
som gjorde hverdagen mye enklere.

Linneas oppvekst i kristent hjem i øysamfunnet formet henne. Selv i det mørkeste rom finner hun styrke. Med daglig
nærhet til Jesus og er hun samtidig opptatt av å hjelpe
andre.

Linnea giftet seg med sin Øyvind i Kragerø Kirke i 1970.
«Vi hadde mange gode år sammen. Øyvind var en kjekk
mann som var likt av alle. Vi stod sammen i den tunge tiden
da vi mistet lille Marianne, som ble tatt hjem til Jesus. Det
var tungt å komme igjennom, men Gud har vært god mot
meg og ledet meg til å finne styrke til å trene meg opp igjen
til å være mor og i senere tid mormor. ‘Du er så sterk, du
mamma’ sier døtrene mine. Jeg svarer at jeg føler meg sterk,
men innrømmer at jeg er svak. Det er så viktig å få leve nær
Jesus, og i Ham henter jeg den daglige styrke.» Linnea siterer:
«’Gleden i Herren er vår styrke’ Nehemia 8,10. Og så blåser jeg i at folk synes jeg er litt rar når jeg vitner eller siterer
bibelen. Jeg gjør det for at jeg skal være lydig mot Herren.
Det er viktig å være frimodig og åpne opp for andre.»

Hun avslutter kaffemøtet med å gi uttrykk for at det er viktig å takke. «Jeg går på bønnemøter så ofte jeg har anledning
tirsdager i Tabernaklet kl. 11.00 og takker for hver enkelt
Gud har vært med og hjulpet på veien.» Deltagelse i Evangeliekoret er også viktig del av Linneas hverdag.
Linnea står ikke tilbake i karakter fra sine beretninger om
hennes egen far. Hun aksler ham, og kanskje mere til, i mot
og styrke som hun henter fra Herren.
I det stille bryr hun seg om mange, sine nærmeste, men også
medvandrere i menigheten vår. Linnea står frem som et levende vitnesbyrd om Guds trofasthet og kjærlige veiledning.
Bengt Quarsten

«Og så blåser jeg i at folk synes
jeg er litt rar når jeg vitner og siterer
bibelen. Jeg gjør det for å være lydig
mot Herren. Det er viktig å være
frimodig og åpne opp for andre.»

«Jeg synes at det viktig å behandle folk med respekt og verdighet. Jeg mener at når vi er frelst, så har vi et ansvar til å
hjelpe andre. Jeg er glad for å ha vært med i den kristne radiokanalen Radio MG i Grenland i 22 år, i turnus med frivillige, fordi jeg er opptatt av at andre skal høre om Jesus.
Jeg vet jo at i likhet med meg selv har de fleste vi møter ting
å bære på. Alle har behov for å bli sett og hørt, og det å ta
kontakt med folk vi møter og lytte til hva dem har å si er så
viktig. Det handler også om å være noe for dem som ikke
har det så bra.» Linnea siterer videre: «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 rettferdige hånd.» – Jesaja 41:10
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MISJON

Pastor Helge Terje Gilbrant deler tanker om

misjon i Midtøsten og Afrika
Denne høsten har jeg fått besøke våre samarbeidspartner i Amman i tillegg til også å delta
i konferansen i Nairobi mellom kirkeledere fra Øst-Afrika, Finland, Sverige og Norge. Under
besøket i Nairobi ble et viktig samarbeidsprosjekt som kalles “Misjons-HUB” også etablert.
Misjonsorganisasjoner så vel som menigheter tenker nytt om hvordan vi i en ny tid best mulig kan
oppfylle misjonsbefalingen. Misjon er fremdeles viktig, derfor må vi kontinuerlig både tilpasse
oss behovene som vi ser, samtidig som vi tenker både strategisk, visjonært og målrettet.
Pinsekirken Tabernaklet har en lang og god misjonshistorie.
Misjonsiveren ble tydelig så tidlig som 1912, da menighetens grunnlegger C. M. Seehuus ble valgt som menighetens
første misjonskasserer. Afrika, nærmere bestemt Kongo, ble
første fokus for misjonsarbeid. Nærmest parallelt ble det
også forberedt utsendelse av Kirsten Dyrendal, som i 1916
reiste den lange veien til Kina. Hennes arbeidsdag ble kort,
bare noen måneder etter ankomst til Kina døde hun av sykdom, bare 27 år gammel.
I dag, mer enn 100 år senere, tenker vi fortsatt på våre tidligere utsendinger og samarbeidspartnere med stor takknemlighet. Det er ingen tvil om at vi har nådd mange flere
mennesker med evangeliet gjennom vårt misjonsengasjement enn det vi har oppnådd i vårt eget land.
Misjon for en ny tid
Det har allerede funnet sted et markant skifte i hvordan vi
tenker misjon. Fra å ha mange misjonærer i mange land er
vi i dag fokusert på å arbeide gjennom samarbeidspartnere.
Fra at Afrika og Sør-Amerika var de mest sentrale områdene
er det i dag Midtøsten, representert med Egypt, Israel og
Jordan der vi bruker mesteparten av våre misjonsmidler. Vi
tenker misjon på en litt annerledes måte.
I dag er situasjonen helt annerledes enn for bare 10 år siden,
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for ikke å snakke om for 50 år siden. I dag er ca. 90 % av
alle som bor i Kenya online på Internett. Uansett om en
bor i et fattig skur i Kibera slummen eller i ei lita jordhytte
i Masai Mara, beboerne har mest sannsynlig en mobiltelefon med internett. Samtidig er det et enormt fokus på utdanning og antallet personer med både Phd og Mastergrader øker raskt. Denne utviklingen gjør at behovene naturligvis blir annerledes.
Etablering av “Misjons-HUB” i Kenya
9. november ble “misjons-HUB” i Kenya formelt etablert.
Det er et samarbeidsprosjekt mellom pinsebevegelsene i
Norge, Sverige og Finland i samarbeid med pinsesamfunn
i Sentral- og Øst-Afrika. Det sentrale er at behovet er ikke
først og fremt å reise til en landsby et eller annet sted i
Kenya eller Rwanda, men vi trenger å bygge nettverk. Vi
trenger å utveksle tanker, dele liv, ha bønnefellesskap og å
sammen utvikle strategiske og effektive virkemidler for å nå
nye mennesker.
En “HUB” skal fungere som et slags nav, et fysisk sted der
man kan møtes, utvikle vennskap, kjennskap og fellesskap.
I stede for å hente personer fra mange forskjellige land i Afrika til Norge, med alle de kulturelle og andre utfordringer
som det innbefatter, så kan Nairobi fungere som en slik mø-

MISJON

teplass. Som menighet er vi ikke direkte involvert i dette arbeidet, men vi gleder oss over den
fine utviklingen og håper det vil få stor betydning i årene som kommer.
Tanker fra møte med Afrikanske kirkeledere
Den korte uken jeg var i Kenya var tre dager
dedikert konferanse med kirkeledere fra Østog Sentral-Afrika. Personlig fikk jeg bruke en
god del tid med ledere fra Kenya, Sudan og
Rwanda. En ting er å høre litt for lange foredrag, noe annet er det å få samtale! Samtalen er
viktig for vi har mye å lære av hverandre. En
kirkeleder fra Rwanda fortalte om landet sitt
med nesten 13 millioner innbyggere, mer enn
90 % er kristne og ca 30 % er pinsevenner. Jeg
sitter stille og gjør mine refleksjoner. For et par
generasjoner siden var vi i Norge der at kristendommen var totalt dominerende. På begynnelsen av forrige århundre var det formelt både
dåpsplikt og nattverdsplikt i Norge. Først i
1845 ble det tillatt å melde seg ut av Den
norske kirke.
Ingen bør ønske noen form for “tvangsevangelisering”, men kristendommen hadde i Norge
en stilling som i dag kan sammenlignes med
Rwanda. Jeg sa til min gode kollega fra Rwanda
– jeg tror dere har mye å lære av oss! Jeg vet ikke
hva de kan lære, jeg kan ikke fortelle hvorfor
det er slik det er i Norge i dag, men vi har mistet noe. Vi har mistet innflytelse, troverdighet
og tillit. Kanskje venner fra både Rwanda og
andre land kan lære av våre feil, jeg tror vi har
mye å lære bort.

Jeg kommer inn i et rom
der det er ca 35 små
barn, alderen er vel
6–7 år, antar jeg.

Gode rapporter fra Amman
Kjære alle i Tabernaklet, vi får være med på noe stort!
Vår samarbeidskirke i Amman ligger i en litt fattig bydel i
Østlige Amman, men det lysende korset skinner og viser vei.
Jeg går opp bakken og skal inn i kirken, jeg hører lovsangen
langt ute i gaten, vi skal feire gudstjeneste.
Våre gode venner og samarbeidspartnere i Amman står fortsatt i
et spennende, krevende og blomstrende arbeid. Med store mengder flyktninger fra flere land, mest fra Syria og Irak, er behovene
for nødhjelp og undervisning nesten overveldende, men Gud gir
styrke og friskt mot! Inntrykkene etter et inspirerende og lærerikt
besøk er mange, alt for mange til at alt kan skrives om her, la meg
bare nevne et par episoder.
Arbeidet blant barna
Jeg vises rundt i de hensiktsmessige lokalitetene, går fra kirkesal
til undervisningsrom, møter mennesker overalt, folk hilser og smiler. Alt vitner om stor aktivitet, men også planmessighet og orden.
Jeg kommer inn i et rom der det er ca 35 små barn, alderen er vel
6–7 år, antar jeg. Lederen for arbeidet forteller med innlevelse og
begeistring. Dette er barn fra en nærliggende skole som følger undervisningsopplegget to dager i uken i flere måneder. de fleste av
barna har muslimsk bakgrunn, men kommer likevel. Her får
barna undervisning, her får de lunsj, her bygges vennskap, her
bygges mennesker! Atmosfæren er varm, smilene er der, latteren
sitter løst, øynene skinner med en uforklarlig begeistring.
Hun som forteller og har det daglige ansvaret er en av våre samarbeidspartnere. Det er noe av hva våre misjonspenger blir brukt
til. Jeg ser på de smilende barneøynene, kjenner en tåre i øyekroken, jeg vet vi er med på noe stort!
Bibelskole
Jeg lar meg begeistre! 35 bibelskoleelever, de er hovedsakelig fra
Irak, Syria og Jordan. Før undervisningen starter er det god tid til
mingling. Jeg underviser, kameraene går for alt skal senere legges
ut på nett og nå tusenvis av andre. Så er det pause for middag, vi
går opp på taket og en helt fantastisk utsikt over Amman møter
meg, men det er ikke det sterkeste inntrykket. Der oppe på taket,
rund flere lange bord spiser vi sammen! Mennesker med vidt forskjellige utganspunkt og nå-situasjon, men vi spiser sammen.
Glede, begeistring og fellesskap. Vi går ned igjen til undervisningsrommet, lovsangsteamet leder i tilbedelse og bønn. Jeg får anledningen til enda en gang å undervise, før tiden innhenter oss og
klokken sier vi må ta kvelden. Kjære venner i Tabernaklet, vi er
med på noe stort!
Helge Terje Gilbrant
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“Ha en velsignet dag!”
Når Willy Norrman er innom butikken er han generøs med både smil og gode ord.
– Aller helst ville jeg nok likt å si: “Gud velsigne deg”, men jeg forstår jo at noen kanskje
kan oppleve det som litt invaderende. Derfor pleier jeg å ønske de jeg møter med ordene:
“Ha en velsigna dag”, sier Willy med sitt gode smil og sin lune og varme stemme.
Laila og Willy Norrman er seniorer i menigheten, og med
sine drøye 80 år kan de begge se tilbake på mange år i Tabernaklet, selv om dialekten forteller at de opprinnelig kom
flyttende fra Nord-Norge, nærmere bestemt Mo i Rana.

dugnad, misjon, Israel, omsorgsboligene og hverdagsevangelist. Jeg måtte jo spørre om han kjente seg igjen i disse
punktene, og det gjorde Willy, men la til: – hverdagsevangelist vet jeg nå ikke om stemmer så bra...

I begynnelsen av samtalen med Willy listet jeg opp seks
punkter som jeg forbinder med Willy, det er omvendelse,

Willy vokste opp i et hjem der ikke troen på Gud var et
tema. Men da Willy var 19 år gammel og militærtjeneste
ble innledet var det en som ga ham et Nytestamente, og nærmest for høflighetsskyld
tok han i mot gaven.
– Ingen sa jeg måtte bli en kristen, men jeg
kjente at Gud kalte på meg. Jeg begynte å lese,
la det under dyna om noen kom inn på rommet, men leste og leste. En kveld måtte jeg gå
ut, jeg kunne ikke sitte inne. Jeg sa til Gud at
det var greit, jeg sa ja til å bli en kristen, men
bare for 14 dager. Etter 14 dager da vet du,
Gud, at du og jeg ikke passer sammen. Jeg tror
nok Gud dro på smilebåndet, for fra den
dagen lå NT synlig på puta, og etter 14 dager
var det slett ikke aktuelt å forlate troa mi.
Willy var blitt en troende, for resten av livet!
Laila og Willy er det vi kan kalle “helstøpte”
personer med et helhjertet engasjement. Engasjementet er fortellingen om Jesus, og arbeidsfeltet har for det meste vært knyttet til

10

MENIGHETEN

Tabernaklet, Skien. Misjon har vært en særlig hjertesak for
både Laila og Willy, mens engasjementet for bygg, i særdeleshet omsorgsboligene, har vært mest Willy sitt domene.
To land har utmerket seg for Laila og Willy, det er Ukraina
og Israel. Med Laila i spissen ledet de et stort arbeid for å
støtte, hjelpe og utvikle samarbeid med vår søsterkirke i
Kiev. Nesten utallige er turene til Ukraina, og store beløp
er blitt formidlet og brukt til både kirkebygg og arbeid blant
nødlidende.

Like viktig som å argumentere for Israels rett til eksistens
er det for Willy å peke på det han mener bibelen lærer om
Israels framtidige plass og oppgave. Willy blir ekstra varm i
stemmen når han forsikrer at uansett hva som skjer så vil
Gud våke over sitt folk. Dette er ikke en tro som Willy
bærer, det er mer denne troen som bærer Willy. Det er dette
Willy hviler i. Troen på Gud, troen på Jesu fullkomne frelsesgjerning, troen på at Gud vil oppfylle løftet om at en dag
vil Jesus komme tilbake.

Willy med sin bakgrunn som ingeniør evnet å se muligheter
som få andre kunne klare. De fleste så et jorde rett ved det
eksisterende kirkebygget, Willy og noen til så 24 omsorgsleiligheter med et god bomiljø og med et sunt økonomisk
utbytte til Tabernaklets barne- og ungdomsarbeid. For
Willy og de andre i spissen for prosjektet var det ikke bare
en idé, det ble et Guds kall og en Gud gitt mulighet som
måtte forvaltes på best mulig måte. I dag er det mer enn 20
år siden de første beboerne flyttet inn i omsorgsboligene,
og nå har også Laila og Willy blitt leietakere.

Willy har rukket å bli 83 år gammel. Fremdeles har han det
lille Ny-testamentet som han fikk som ungdom i forsvaret.
Og mange er de biblene som han har hatt og har, slitte bibler som bærer vitnesbyrd om daglig bruk. Et av de mange
bibelversene som Willy referer til i en samtale som dette er
naturlig nok fra Daniels bok kapittel 12. I nevnte kapittel
kan man lese om vanskelige tider som skal komme, men
det står også om frelse, oppstandelse og evig liv. Med klar
stemme siterer Willy fra det tredje verset:
“De kloke skal skinne som den strålende himmelhvelvingen;
og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene til evig tid.”

Willy er ikke opptatt av å ta “minste motstands vei”, Willy
er opptatt av å gjøre det han mener er rett. Et av de områdene som Willy virkelig har engasjert seg i er situasjonen i
Midtøsten og Israels rett til å eksistere som land innenfor
trygge grenser. Willy rister på hodet over det han mener er
andre lands dobbeltmoral ovenfor Israel. Han har ingen forståelse for at de vestlige landene ikke vil se den historiske
retten Israel har til sine landområder, og han gremmes over
at tilsynelatende så få vil erkjenne Jødenes historie med forfølgelse og Holocaust.

Helge Terje Gilbrant

Willy tar gjerne pennen fast for å forsvare Israels rett til eksistens og har hatt 66 publiserte innlegg i TA og Varden. En
gang skrev han i VG også, da var det tidligere statsminister
Kåre Willoch som fikk noen "Pauli ord" med seg på veien.
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En stjerne skinner i natt
I 4. Mosebok 24 finner vi historien om Bileam som
ble hentet av Moabs kong Balak for å forbanne Israel. Men han kunne ikke. I stedet måtte han velsigne
Israel. Da kommer Guds Ånd over Bileam, og han
profeterer (v. 17):
«Jeg ser ham, men ikke nå,
jeg skuer ham, men ikke nær.
En stjerne stiger opp fra Jakob,
en kongsstav løfter seg fra Israel.
Han skal knuse Moabs tinninger
og skallen på alle sønner av Set.»
Profetien om stjernen som Israels konge er en tidlig
Messias-profeti, men er ellers ikke blant de mest
fremtredende Kristus-profetier i Det gamle testamentet. Men stjernen møter vi igjen i starten av Det
nye testamentet, i Matt 2,1-2:
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tid Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født?
Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og
er kommet for å hylle ham.»

Hyrdene ute på Betlehemsmarken gjette sauene sine
da englene kom med budskapet om Jesu fødsel. På
samme tid fikk vismennene fra Østen se at en stjerne
dukket opp, og de fulgte stjernen via Jerusalem og
helt til Betlehem. I det vismennene ankommer Betlehem, stanser stjernen over et hus der hvor Jesusbarnet, Maria og Josef nå holder til. Vismennene
bærer fram sine gaver; gull, røkelse og myrra. De tilber barnet som de fast tror er den kongen de søker.
I Joh. Åp. 22,16 forklarer Jesus selv at han er oppfyllelsen av løftet om denne stjernen som skulle
fremstå med kongemakt i Israel:
«Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om
dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den
klare morgenstjerne.»
Det er denne Kongen som ble født for ca 2000 år
siden, og som i dag sitter ved Guds høyre hånd i det
høye. Det er Ham som vi i dag vil hylle og tilbe.
Ole Holmen

Vi kan stemme i sammen med Eivind Skeie (tekst) og Tore W. Aas (melodi) i denne vakre julesangen:
Nå er den hellige time, vi står i stjerneskinn,
og hører klokkene kime, nå ringes julen inn.
REFRENG;

Englene synger høyt i kor, synger om fred på vår jord,
verden var aldri helt forlatt, en stjerne skinner i natt.
En nyfødt kjærlighet sover, nå er Guds himmel nær,
vår lange vandring er over, stjernen har stanset her.
Se himmlen ligger og hviler, på jordens gule strå,
vi står rundt krybben og smiler, for vi er fremme nå.
REFRENG;

Nå kan vi drømme om den fred, som vi skal eie en gang,
for dette barn har himmlen med, og jorden fylles med sang.

12

MENIGHETEN

Hverdag i Tabernaklet!
På tross av Covid-19, pandemien som kommer og går og kommer igjen, så er det likevel
hverdag i Tabernaklet. Under hele pandemien har vi forsøkt å holde oppe så sant
det har vært mulig og denne høsten har det meste vært som vi er vant til.
Noen bilder minner oss om fine samlinger og et godt fellesskap.

Sommerfesten er en årlig samling som markerer
begynnelsen på sommermodus. Hele sommeren var
det samlinger både til bønn tirsdagene, sommerkveld på onsdagene og gudstjenester.

Litt færre en vanlig, men i år bestemte vi oss for at
Menighetsweekend Kick-Off mått vi bare ha! Vi er
så takknemlig for åndelige inntrykk, venneskap og
fellesskap. Også for det flotte leirstedet vårt!

Korona skapte litt usikkerhet og noen restriksjoner, men heldigvis, vi
hadde et flott Telemarkstevnet. Takk og takk!

Korona hindret Tentro avslutningen i mai, men 26. september var
tiden endelig inne! Så takknemlig for de flotte Tentro ungdommene.
Gunstein Darugedalen sang i gudstjenesten 31. oktober. Hvem som helst
fikk også være med å synge...

Julemessa er også tilbake! Fantastisk trofasthet fra
alle de som steller i stand. Arrangementet gir mer
enn 100.000,- kr til barne og ungdosmarbeidet.
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Josef
– Saktmodige mann
Sinnet ditt ble ikke fylt av bitterhet og hevntanker
da du fikk vite at forloveden din var med barn. Et
liv du ikke hadde lagt spiren til. Du gjorde alt for å
skåne henne, og hentet ikke ved til uforsonlighetens
bål, men bar smerten uten å spre nyheten.
– Troende mann
Du lot tvilen falle i søvn ved å feste lit til Marias beretning om engelens bud og Åndens skaperkraft.
Sjelen fikk ro da du godtok hva lærde ennå i dag
ikke aksepterer. Hvem var bedre skikket til å bedømme Marias troverdighet enn du?
– Lydige mann
Du fulgte hvert drømmesyn og brakte moren og
barnet i sikkerhet. Ble flyktning med uviss framtid.
Brøt opp som Abraham en gang, i tro på at Herren
var ditt vern. Egypt ble arbeid og ventetid. Du
skulle beskytte og oppdra verdens frelser. Det var
din store oppgave. Da Herodes' sønn, Arkelaus
døde, kunne du reise tilbake til løfteslandet lik dine
landsmenn et millennium tidligere. Gud gjorde seg
avhengig av deg, Josef. Av din hørsomhet og lydighet. Maria bar ham i ni måneder. Du tok ansvar og
sørget for ham i årene som fulgte.
– Utvalgte mann
Kanskje ingen var sammen med Jesus så mye som
du. I tida før han stod fram i full offentlighet, delte
dere livet sammen. Du var læremesteren hans. Hvilken svimlende tanke! Øve Guds sønn i å snekre
med de materialer han selv hadde skapt. Dag etter

14

dag, med høvel og sag mellom hendene, underviste
du i tømmermannens tunge og utfordrende yrke.
Likevel var han din Mester, Josef. Du var bygningsmann med planker og tømmer. Han bygget med
ånd, et tempel til ære for Gud i hjertet ditt. Hva
pratet dere om mellom øktene? Fattet du noen gang
rekkevidden av kallet hans – og ditt eget? Forstod
du ham slik Maria gjorde, og gjemte gudsordene i
hjertet?
– Gudfryktige mann
Da han som 12-åring i tempelet sa ifra hvem som
var hans egentlige far, bebreidet du ham ikke. Var
det sårt når du selv behandlet ham som din egen
sønn? Men selv var du hedret og elsket inntil døden.
Du sørget for hans jordiske liv. Han ga deg det
evige, Josef.
Du glir tidlig ut av historien og forblir i kulissene.
Jeg savner deg. Hvor er du når han utfører undre
og holder mektige prekener på Galileas vide marker,
eller da han henger på korset? Kanskje måtte du arbeide tidlig og sent for å forsørge dine. Eller var
oppgaven din fullført dagen han tok farvel og startet arbeidet blant de som hadde gått seg vill? Kanskje
gikk du en tidlig død i møte? Jeg lukker døra til
verkstedet der høvelsponene danser i lufta.
– Da kommer den tanke til meg, at livet ditt ble et
av de vakreste jorden kjenner.
Fra boka "De så ham",
forfatter Tor Bertil Løvgren

ANNONSER

Transport &
Gravemaskindrift

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

Widar Lindgren Transport
Sivert Urnesveg, Skien
tlf. 35 50 03 33, 952 81 405, 909 89 484

tlf. 35 52 49 00, post@skienbeg.no
Rektor Ørns gate 16, 3717 Skien
www.skienbeg.no
ALLTID HER FOR DEG

telefon 35 59 90 00, www.signalsko.no

Gaver – også med skattefradrag
TABERNAKLET

HVITERUSSLAND

SKIEN

ISRAEL

TELEMARK

JORDAN

BELGIA

EGYPT

UKRAINA

KENYA

Frivillige gaver muliggjør menighetens drift
og misjonsengasjement!
For 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!

15

&
!
  




   
Inne i rutenettet er det gjemt 10 blomsternaavvn. De står fra venstre mot
høyre, og nedoverr. Finner du alle?
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Vismennene knelte
for Jesus, og ga
fo
ham gull, røkelse og myrra. De to bildene er
nesten like. Finner du de ffeem ffeeilene på bildet
under? (Tegning: Claudia Chiarra
avva
alottii))



Da Jesus
esus var ffø
ødt, kom tre vise menn
men fra Østen for
o å hylle ham.
m.
(T
Teeggnning: Claudia Chiarraavvaalottii))



Fargelegg!
Da Jesus var født,
kom tre vise menn
fra Østen for
å hylle ham.
(Tegning:
Claudia Chiaravalotti.)
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