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Frivillig kontingent kr. 100.- pr. år

Misjonærene våre: 
Tyskland: Even Walther og Lill Grüner 

Kenya: Jan og Ann Kristensen 

Øvrig misjonsengasjement: 
Egypt: Paul’s Ministry (John og Rasha m. fl.)

Jordan: KABA’s arbeid...derunder for et ektepar
Ukraina: Menighets- og sosialt arbeid (Kiev)

Hviterussland: Evangelister
Spesielt bønneansvar: Bangladesh, Russland (Synja)

Vi er med på noe stort:
Be for misjonsarbeidet!

tabernaklet 
og misjonen 

Misjonsbefalingen!
I lys av korset gjør Jesus en opp- 
summering av eget liv. Han svarer til 
Ham som vet og kjenner alt, den all-
mektige Gud. Jesu ord vil for alltid stå 
som et vitnesbyrd over et fullført og 
fullkomment liv. Jesu ord var som en 
seiersproklamasjon, midt i skjærtors-
dagskveldens prøvsomme time hørtes 
en bønn som for alltid står som sym-

bolet for rettferdighet og trofasthet: “Jeg herliggjorde deg 
på jorden da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre”  
(John 17:4).

Seks uker senere samlet den oppstandne Jesus disippelflokken 
for å gi dem den siste oppmuntring og utfordring før han forlat 
dem. Nå skulle de fullføre sin gjerning, men uten hans synlige 
tilstedeværelse. Da var det noe viktig som han ville si til dem 
(Matt 28:16-20). Det var formaningen om at også disiplene en 
dag skulle kunne gjøre opp status over sitt liv, og at de skulle 
kunne si det samme som Jesus tidligere hadde sagt.

Jesus forsikrer disiplene om at han hadde all makt i himmel og 
jord. Han lovte sitt nærvær hos dem, han skulle ikke etterlate 
dem alene, men Den Hellige Ånd skulle bo i dem. Midt i det 
kommer selve utfordringen, det de for all del ikke måtte miste 
av fokus. Jesu krystallklare oppdrag til disippelflokken ble gitt. 
Enda en gang fikk de høre hva de skulle gjøre: “Gå derfor og 
gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og 
Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt 
dere.” Så enkelt, så vanskelig!

Vi har ikke bare Jesus befaling, vi har også den apostoliske  
fortolkning. Paulus, med alle sine misjonsreiser, viser oss  
hvordan den første generasjonen ville oppfylle Jesu kall. I  
Apgj. 14:21-22 leser vi hvordan Paulus praktiserer en to- 
foldig strategi. Han kommer til Derbe, forkynner evangeliet og 
mange kommer til tro. Så reiser han tilbake til Lystra, Ikoniym 
og Antiokia for å styrke og formane de allerede troende. 

Forkynnelsen er ikke en engangshendelse. Misjonsbefalingen 
er å forkynne til frelse, men også å undervise og grunnfeste. 
Tabernaklet har i 100 år vært en misjonsmenighet, vårt kall  
er å fortsette å undervise, både de som ikke har hørt og de som 
allerede tror. Vi har en lang rekke med misjonærer og med-
arbeidere som trofast har tjent, først og fremst sin Herre og 
Mester, men også oss som menighet. Over deres liv kan det i 
takknemlighet sies at de fullførte tjenesten. Vi som menighet 
takker så oppriktig og så hjertelig, vi takker for trofasthet og 
for offer!

Må Gud hjelpe oss som menighet og den enkelte av oss at også 
vi en gang må kunne si at vi fullførte den gjerning Han ga oss 
å gjøre!

Helge Terje Gilbrant
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Jubilanter:

85 år:
Einar Christensen 18.12.12

75 år:
Bjørg Turid Olsen 14.11.12
Leif Arvid Øberg 04.12.12
Torun Holmen Løvli 15.12.12

70 år:
Nils Arne Lindgren 09.10.12
Randi Westland 04.11.12
Allan Willy Karlsen 16.11.12
Marit Hovd 01.12.12
Sigmund Nilsen 18.12.12
Erling Follegg 24.12.12

60 år:
Jan Becker 19.11.12
Kari-Margrete Rensel Løvgren 20.11.12
Anne Berit Holte Langmyr 27.11.12

Fødte:
(Menighetskontoret får ikke fødselsmel-
dinger lenger. Foreldre må derfor sende 
melding til oss. Husk person nr.)

Vielser:
Elisabeth Magnussen og Morten Eriksen 
ble viet 16.06.12 i Tabernaklet.
Sarita Singstad Andersen og Carlos Luis 
Navarro Cedres ble viet 28.07.12 
i Tabernaklet.

Døde:
Synnøve Pedersen 27.08.12

Døpte:
Nora Stykket 21.07.12
Terje Austad 28.07.12

Nye medlemmer:
Arne Walter Lorentzen 22.05.12
Simon Vaag 30.05.12
Alfhild Irene Vaag 30.05.12
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Elisabeth Eriksen 19.08.12
Terje Austad 19.08.12
Nora Stykket 19.08.12
Nils Petter Lien 19.08.12
Wenche Lien 19.08.12
Linda Lien 19.08.12

Frist for innlevering av stoff til nr 4/2012 er ??. ????????

ANNONSER / INFORMASJON

Hva skjer i Tabernaklet
23.09, kl. 11.00:  100-ÅRS JUBILEUM for MISJON. Emanuel Minos taler.
 Sang: Team David, Sandefjord. Gilbrant og misj.rådet.
30.09, kl. 11.00:  Gudstjeneste. Helge Terje Gilbrant taler. 
        Lovsang: Odd Arvid Stykket m.fl. Kafé.
01.10, kl. 18.30:  Nytt kor: Midt i Livet-kor - MILK. Oppstart.
07.10, kl. 11.00:  Gudstjeneste. Evangeliekoret synger.
14.10, kl. 11.00:  Gudstjeneste. Lovsang: Signe, Anne og Lennart. Kafé.
19-21. okt.:        ”Sammen for Skien”. Felleskristen satsingshelg. 
        Taler fredag og lørdag kl 19.00: Egil Svartdahl.
21.10, kl. 11.00:  STORSØNDAG. Helge Terje Gilbrant taler. 
         Sanggruppa GriPe. Middag.
28.10, kl. 11.00:  Gudstjeneste. Lovsang: Arvid Pettersen og Energy. Tur.
04.11, kl. 11.00:  Gudstjeneste. Lovsang: Team 11. Kafé.
11.11, kl. 11.00:  Gudstjeneste. Miriam og Johnny Pettersen, 
        nye Tysklands-misjonærer. Evangeliekoret synger.
18.11, kl. 11.00:  STORSØNDAG. Helge Terje Gilbrant taler. Middag.
25.11, kl. 11.00:  Gudstjeneste. Lovsang: Arvid Pettersen og Energy. Tur.
30/11-01/12:        Julemesse fredag og lørdag.
02.12, kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste. Carina Arca taler. 
         Barnehagen deltar. Lovsang: In the light. Kafé.
09.12, kl. 11.00:  STORSØNDAG. Helge Terje Gilbrant taler. Middag.
16.12, kl. 17.00:  Vi synger julen inn. Kafé.
24.12, kl. 15.00:  Julaften! Helge Terje Gilbrant taler. Julespill. 
         Lovsang: Ragnhild og Arvid Pettersen.
25.12, kl. 11.00:  Gudstjeneste. Ole Holmen taler. Sang: Laila Holmen.
28.12 Nyttårsfest for voksne.

Ellers i høst: Annerledeskvelder mandag kl. 19.00. Bønn tirsdag kl. 11.00.
Ungdomssamling: Fredag kl. 20.00. Gudstjeneste søndager kl. 11.00. 

MENIGHETSKONTORET i SOMMER
Fra sept. 2012: Ny kontortid fast: Tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 14.00.

Tlf. 35 52 01 46
Kontakt oss. Vi hjelper deg!

VELKOMMEN TIL PINSEKIRKEN TABERNAKLET, SKIEN !

Nye medlemmer

På samlingssøndagen ble 12 mye medlemmer ønsket velkommen i Pinsekirken 
Tabernaklet.  Her har vi de 12 sammen med Helge Terje Gilbrant, fra venstre Nora 
Stykket, Elisabeth Eriksen, Øyfrid Sofienlund, med Eyvind, Eiril Kristin, pappa Tom-
Edvin og Erlend Sofienlund. Videre Terje Austad, Linda Lien, samt mamma Wenche, 
Sara og pappa Nils Petter Lien. Velkommen i Tabernaklet!    Red.

OBS! Mangler bilde?????
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BARN / UNGDOM

Da klokka klang,
   så fort vi sprang...

Andre Dalheim Gabriella Nikolaisen

Nora Aakervik

Julie Elstrøm Gunnerød

Natalie Øyen Patrick Dalheim

Joel Kornmo Amundsen

Her ser du mange av 
1. klassingene 

i menigheten vår. 
Vi ønsker dem lykke til 

med skoleåret, 
og ber deg om å huske 
på dem i dine bønner.

Førsteklassinger høsten 2012

Thea Sæterstøl
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BARN / UNGDOM

God skolestart for 
Grenland kristne skole

Vi er i gang igjen, men med dobbelt så mange elever som på 
denne tiden i fjor! 30 elever er i gang med lesing, skriving, 
regning og alt det andre som hører til. Vi har 9 helt nye elever 
på plass og miljøskaping og tilpassing tar litt ekstra tid nå i 
begynnelsen. Oppstart for 8. og 9. trinn krever nytt utstyr og 
tilrettelegging, tre nye lærere er ansatt og vi trives! 
23.-24. august reiste hele skolen på overnattingstur til Slette-
vannet. Vi hadde flott vær, badet, padlet, grillet, spiste godteri, 
lekte, hadde natursti, skravlet, lo og sov litt… En skikkelig  
miljøskapende tur der alle koste seg.
Første skoledag plantet vi et nytt epletre i skolegården (se  
bildet). Det forrige ble knekt i løpet av vinteren i fjor. Men da 
vi skulle plante årets tre oppdaget vi til vår forundring at det 
var kommet et flott rotskudd fra det ødelagte treet. Nå står det 
en 15 cm høy plante der med dype røtter, og et nytt tre med  
8 eplekart, men med dårlige røtter foreløpig. For meg ble dette 
et godt symbol på skolen. Det var et krevende første skoleår og 
utfordringene var mange. Og når en er sliten kan en lure på 
om ting er liv laga. Men ut fra noe som ser vanskelig ut kan 
Gud skape ny vekst og nytt liv. Og når noe får vokse langsomt 
blir det mer grunnfestet og har bedre kvalitet! Vi tror denne 
skolen er villet av Gud og at han har store tanker om fremtiden 
her! 
Vi er spente på hva dette skoleåret vil bringe! Det er en flott 
gjeng elever her og enda har vi god plass til flere! Ja, vi øn-
sker oss spesielt flere elever på ungdomstrinnet og hos 2. og  

Pinsekirken Tabernaklet er priviligert, 
som nå har to ungdomsledere! Bjørn-
Richard Pedersen (19) begynte som 
ungdomsleder nå i august, og ble øn-
sket velkommen på samlingssøndagen.
Han skal arbeide sammen med Bjørn 
Erik Søvde, som fortsetter som ung-
domsleder. Bjørn-Richard går inn i en 
50 % stilling, men skal ha studiepermi-
sjon noen måneder i høst. Bjørn Erik 
går ned til 30 % fast, men vil gå 50 % 
i den perioden hans kollega har studie-
permisjon.
Bjørn-Richard Pedersen ble ønsket vel-
kommen på samlingssøndagen. Pastor 
Helge Terje Gilbrant og eldsterådet foresto innsettelsen med 
skriftlesning og bønn (bildet). Menigheten er meget takknem-
lig for begge våre ungdomsledere. Vi ønsker Bjørn-Richard 
velkommen inn i ”staben”, og Guds velsignelse i ungdoms-
arbeidet.        
                                      

Ole Holmen

Gunn Hoff fra Siljan (bil- 
det) begynte som nye me- 
nighetssekretær fra 01.09. 
12. Hun ble ønsket vel-
kommen av pastor Helge 
Terje Gilbrant og overrakt 
blomster på samlingssøn-
dagen.
Vi er takknemlig for at 
Gunn stiller seg til rådig-
het for menigheten, og 
ønsker henne Guds vel-
signelse i denne tjenesten. 
Kontortiden blir nå tirs-
dag, onsdag og torsdag  
fra kl. 10.00–14.00. Gunn 
Hoff vil bli nærmere pre-
sentert i et seinere num-
mer av PT-kontakt.
    
                       

Ole Holmen

Retor Øyfrid Sofienlund kunne ønske 30 elever velkommen til  
skolestart ved Grenland Kristne høsten 2012. 

3. trinn. Vi har også begynt å tenke på neste års skolestartere. 
Nye og gamle medarbeidere har hjerte for alle og øye for den 
enkelte elev. Er du nysgjerrig på skolen så ta kontakt, vi tar 
gjerne imot besøk! Du kan også følge med oss gjennom face-
book og nettsiden vår. 

Øyfrid Sofienlund, rektor

Ny ungdomsleder - 
Bjørn-Richard Pedersen

Ny 
menighetssekretær
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UNGDOM

Misjonstur gjør rik,
rik på erfaring og opplevelse

Midt i fellesferien dro en gjeng på 7 ungdommer fra Tabernaklet på 
treningsleir i Stavern, en treningsleir som skulle forberede ungdom-
mene på  misjonstur til England.

Turen var arrangert i samarbeid med ungdom i oppdrag, som har 
et opplegg de kaller Mission Adventures. Det er korttids misjonstur 
for ungdom og ungdomsgrupper.

I år var planen at alle Mission Adventures gruppene fra hele Nor-
ge skulle dra til England for å gjøre et skikkelig inntrykk og på-
virkning. Turen var også lagt opptil Olympiske Leker, slik at det 
ville være mange turister og mange å evangelisere for. Det var til 
sammen rundt 300 nordmenn med stort og smått, som ble spredt 
i Newcastle og byene rundt, og noen i London.
Vårt team fra Tabernaklet dro til en mindre by på størrelse med 
Skien som het Eagles cliff, en time sør for Newcastle.
      
Etter fly, tog og bilkjøring var vi fremme der vi skulle bo, hjemme 
hos vertsfamilier. 3 fra gruppa havnet i huset til pastoren, 4 i huset 
til en tidligere misjonærfamilie. Der hadde vi det som plomma i 
egget, og fikk god mat, snacks og brus. Hvem sa at misjonstur var 
hardt!
Men det var ikke ferie selvom vi bodde bra, vi skulle hjelpe en kirke 
i byen; Church og England, ligner på norsk statskirke. De hadde 
planlagt masse program og opplegg som vi skulle være med på.
Det største opplegget var en 3dagers ferieklubb for barn alderen 
6-12 år. Der var det mange leker, aktiviteter og andakt for bar-
na. Våre ungdommer hjalp til med å leke med barna, kle seg ut 

som vikinger, være med på dramastykke og dukketeater, delta på  
konkurranser etc. ca. 80 barn var innom hver dag. Til sammen  
110 forskjellige barn ble nådd i løpet av 3 dager, de fleste kom ikke 
fra kristne hjem. Kirken hadde en klar strategi med å arrangere  
aktiviteter for de som ikke gikk i kirken, en utadrettet profil. Den 
uka vi var der hadde de også evangelisering hver dag på den lokale 
togstasjonen med gratis kaffe, te og kakao var det også. Det var  
kl . 07.00, og vi fikk være med å spre glede og dele ut gratis kaffe 
og kristne brosjyrer. En utstrakt hånd til lokalsamfunnet, det fikk vi  
se ved flere anledninger, en annen dag hjalp en annen kirke som 
hadde lånt et stort grassområde og satt opp mange ulike aktiviteter 
for barn, og det var ca. 400–500 innom i løpet av dagen, og bud-
skapet var å arrangere gøy for barn og familie som ikke var på ferie, 
helt gratis.
               
Ungdommene i kirken hadde også opplegg hver kveld, som vi  
deltok på ved å dele vitnesbyrd, synge og spille, dramastykke og  
bli kjent med ungdommene som var der. 
Det som slo meg var hvor lav terskel de la opp til, de arrangere 
filmkveld med vitnesbyrd, diskokveld med vitnesbyrd, kafemøte og 
talentshow. Inspirerende å se at ikke-kristne ungdom kom innom 
for å se og være med.
Vi fra Norge fikk lov til å delta med våre gaver og talenter, utfor-
dringer og gleder ble et mange av.
Mot slutten av turen var det i tillegg arrangert en stor begivenhet 
i Newcastle, hvor hensikten var å takke England for at engelske 
munker hadde kommet til Norge med Evangeliet, og spilt en viktig 
rolle for at Norge ble et kristent land.

!"
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UNGDOM

Gunn Follegg og 
Hanne Taranrød avtakket

Gun Follegg og Hanne Taranrød ble begge avtakket på samlings-
søndagen. Gun har vært barneleder i ca 2 år, men pga en periode 
med sykdom valgte Gun nå i juni å avslutte arbeidsforholdet. Vi 
er svært takknemlig for den innsatsen som Gun har gjort i menig-
heten generelt og i barnearbeidet spesielt. Vi ønsker henne Guds 
velsignelse videre. Gun og familien vil jo fortsatt være en viktig del 
av fellesskapet i Tabernaklet.
Hanne Taranrød er styrer i Tabernaklets barnehage. Hun har også 

Det ble markert med overrekkelse av gaver fra nordmenn som 
hadde rodd med et vikingskip fra Norge til England. I tillegg var 
det flere prominente gjester til stede og mange tilskuere, ca 500-
600. Arrangementet blei også nevnt på britisk nyhetssending av 
Sky news.
 
I løpet av 4 år har vi vært 4 forskjellige steder på misjonstur. Est-
land, Ukraina, Hviterussland og England. Hver tur har vært helt 
spesiell med sitt særpreg. Man kan ikke måle dem opp imot hveran-
dre, og jeg skulle gjerne vær tilbake å besøkt alle stedene vi tidligere 
har vært. Etter 4 år snakker vi om at kanskje vi arrangere noe på 
egenhånd. Nå som vi har  endel erfaringer, blitt tryggere på å dele 
evangeliet, og kan gjøre det på mange måter, ved hjelp av alt fra 
praktisk arbeid til ansiktsmaling og ballongknyting for barna.

Vi får se hva tiden bringer. En ting er sikkert, og de er at å sette av ca 
10-12 dager av ferien, og endel av sparekontoen til misjonstur gjør 
deg ikke fattigere. Det gir deg så mye mer enn hva det koster. Det 
man får være med på, mennesker man blir kjent med, opplevelser 
av at man er brødre og søstre i Jesus over landegrenser, fruktene det 
gir, gleden det skaper, det er uvurdelig. Det kan man ikke sette et 
beløp på. Vi er veldig takknemlig til Gud for turen, for at alt har 
gått så bra hver gang, og for all forbønn og økonomisk støtte fra 
Tabernaklet ved Tjernobyl-komitè og misjonsrådet. Det har gitt en 
evig verdi. Tusen takk fra ungdommene som har vært på tur gjen-
nom de 4 siste årene.                     

              mvh Bjørn Erik Søvde

Gun Follegg ble takket for oppgaven som barneleder.Hanne Taranrød ble takket for oppgaven som barnekoordinator 
i lederrådet.

gjennom flere år vært koordinator for barnearbeidet i menigheten, 
og også representert barnearbeidet i lederrådet. Hun valgte nå å av-
slutte denne delen av tjenesten i menigheten. På samlingssøndagen 
ble hun takket for stor innsats gjennom flere år i denne tjenesten.
Til slutt kan det nevnes at Raquel Langvannskåsa fortsetter i sitt en-
gasjement som barneleder i Tabernaklet, inntil Elin Myra begynner 
i 2013. Vi er takknemlig til Raquel at hun kunne påta seg denne 
viktige oppgaven, med å stå i spissen for vårt store barnearbeid.
                         Ole Holmen

Dora Evensen feiret sin 80 årsdag på Tabernaklet. Siden hun 
har Israel i sitt hjerte sørget hun for at bløtekaka hadde både 
det israelske og norske flagget. Dora valgte å gi gavene hun fikk 
til Eitanim, et sykehus i Israel.
- Den som velsigner Israel blir velsignet, hilser jubilanten.

80-års jubilant
!"
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TABERNAKLET

Slutter som menighetssekretær 

Tabernaklet takker Svein Follegg

100-års jubileum for misjonen

Svein Follegg har vært menighetens sekretær i 10 år. Han be-
gynte mens Bjørn Bjørnø var forstander, og fortsatt under 
Helge Terje Gilbrant. Undertegnede har jobbet sammen med 
Svein i ca 8 år. Det har vært en udelt glede. Svein hadde en all-
sidig erfaring fra arbeidslivet, som han tok med seg inn i tjenes-
ten på kontoret i Tabernaklet. Han er dyktig og engasjert, og 
 har møtt folk med vennlighet og hjelpsomhet. Oppgavene på kon-
toret har han skjøttet på en meget god måte. Det blir derfor et 
savn når Svein nå i en alder av 72 år velger å slutte på kontoret. 
Kanskje vi heller skulle si trappe ned, fordi han fortsetter jo som 

Søndag 23. september kl. 11.00 vil Tabernaklet 
markere 100 år for misjonen. (Se ellers misjons-
stoffet i dette nummer av PT-kontakt).

I gudstjenesten blir det tale av Emanuel Mi-
nos. Minos ble født 11.06 1925 i dav. Belgisk 
Kongo. Hans far var gresk, han mor av egyptisk 
opprinnelse. Som liten ble han adoptert av den 
norske misjonærfamilien Oddbjørg og Gun-
nerius Tollefsen. Tollefsen var fra Bergen, men 
kom til Tabernaklet i Skien og dro ut som vår 
første misjonær herfra i 1915. Emanuel Minos 
hadde sin frelseopplevelse som fireåring, begynte 
å preke 5 år gammel, og hadde lest hele Bibelen 
da han var 6 år! Minos opplevde å bli brukt av 
Gud, og allerede i unge år ble det vekkelse der 
han kom. Han fikk sitt virke over hele Norden. 

Pastor Helge Terje Gilbrant overrekker maleriet til Svein Follegg på samlingssøndagen. T.h. adm.leder Ole Holmen. Gullaug Haugom 
har malt det flotte Telemarksbildet.

menighetens kasserer fra hjemmekontor i Siljan. En stor takk til 
Svein og også til kona Aslaug, for at vi har fått så stor hjelp av ham 
i disse årene.
På samlingssøndagen 19. august ble Svein Follegg avtakket av 
pastor Helge Terje Gilbrant. Han uttrykte stor takk til Svein,  
og overrakte som takk fra menigheten et stort maleri med et  
vakkert Telemarks-motiv. Kunstneren bak maleriet er vår egen  
Gullaug Haugom. Menigheten takket også med stående app- 
laus! Nå får Svein mer tid til familien og til sine mange interesser, 
bl.a. misjonsarbeidet og Israel.      Ole Holmen

Under krigen deltok han i motstandsbevegelsen. 
Seinere studerte han i England og USA, der han 
fikk sin teologiske doktorgrad. Sammen med 
kona Aase har Emanuel Minos tre barn. Han er 
forfatter, bl.a. av 6 bøker, og regnes i dag – 87 år 
gammel - for å være blant de mest fremtredende 
nålevende forkynnere i Norden!

Det er en ære å ha Emanuel Minos på besøk når 
vi i Tabernaklet skal markere 100 år for misjon. 
Fra Sandefjord kommer team Jensen, og ellers 
deltar Helge Terje Gilbrant sammen med mi-
sjonsrådet m.fl. Etter samlinga blir det middag 
for innbudte gjester i kafé Seehuus. Dette blir en 
fin dag og en verdig markering, hvor vi også vil 
fokusere på dagens og morgendagens misjons-
utfordringer. 

    

Ole Holmen
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Tabernaklets misjonsarbeid

Pionertiden 

Kongo 

Helt siden stiftelsen har menigheten hatt fokus på evangelisering 
og misjon, og en hel hær av forkynnere har de siste 100 år blitt 
sendt ut fra Tabernaklet til feltene i Afrika, Asia, Sør-Amerika 
og Europa. I tillegg har det blitt gitt støtte til en rekke nasjonale 
vitner og etablert kontakter med flere områder i Øst-Europa. 
Men grunnlaget ble lagt i menighetens aller første tid!

I 1912 kom Kongomisjonær Alma Doering til Skien. Hennes 
brennende misjonsiver smittet over på den unge menigheten 

Bergenseren Gunnerius Tollefsen var den aller første som dro 
ut til Belgisk Kongo i 1915 som pionérmisjonær, utsendt fra 
Tabernaklet,  Skien, der han var innskrevet som medlem, og 
misjonsrådet (NFEH). Han grunnla misjonsstasjonen i Nya  
Kaziba, senere var det der Oddbjørg og Gunnerius Tollef-
sen kom i kontakt med den lille gutten Emanuel Minos, som  
kom til å få en stor betydning som forkynner i pinsebevegelsen 
i Norge.

Den 27. november, 1916, tok menigheten avskjed med Kirsten 
Dyrendal som reiste til Sin-Pao-an i Nord-Kina. Det ble en  

Tabernaklets fokus på Afrika fortsetter og i 1921 var Borghild 
Eriksen klar for utreise. I året 1918 hadde hun opplevd en  
mirakuløs helbredelse under Storm-Monsens virke i Taber- 
naklet. Borghild Eriksen arbeidet 13 år i Swaziland fordelt på 
to perioder.

I 1926 var John og Marie Brynhildsen klar for Kongo. John 
Brynhildsen hadde blitt frelst i Turnhallen under en vekkel-
se og fra 1923 virket han som evangelist i Telemark sammen 
med Gunnar Lofthus. Menigheten i Tabernaklet lovet å støtte 
Brynhildsens med 500 kr. per år. Disse midlene skulle samles 
inn gjennom Søsterringen. I tillegg fikk de også støtte fra en 
menighet i USA, og dermed var noe av grunnlaget lagt for et 
stort og fruktbart. 
Brynhildsen reiste til Nya Kaziba og grunnla senere misjons-
stasjonen i Kakwende (også kalt Muganga) der de ble engasjert 
i et omfattende pionérarbeid med 12 utposter. Da de kom ut 
til Kongo første gang, møtte de svært usiviliserte forhold og 
elendige kommunikasjoner. Familien Brynhildsen måtte bo 
i telt og jordhytte, før de kunne sette opp et skikkelig mur-
hus. Misjonsarbeidet krevde stor tålmodighet, men arbeidet 

i en tid hvor ingen andre pinsemenigheter i Norge hadde noe  
arbeid i Kongo. 

Ida Seehuus hadde allerede gått i gang med misjonsgrupper i 
hjemmene som etter hvert kom til å bli viktige støttepartnere 
for Kongomisjonen. Og C. M. Seehuus, som opprinnelig  
hadde tenkt å reise ut til Afrika som misjonær selv, ble valgt 
til misjonens første kasserer. Tabernaklets misjonsengasjement 
hadde dermed startet.

strabasiøs reise som tok en hel måned. Hennes virketid i Kina 
ble imidlertid kort, da hun ble angrepet av tyfus og døde samme 
år. Kirsten Dyrendal ble gravlagt i Kina bare 27 år gammel. 

I desember 1919 reiste enda et medlem ut som misjonær til 
Kina. Hennes navn var Marie Askje, som gjennom tre lange  
perioder nedla 30 år av sitt liv i Kina. Da dørene til Kina ble 
stengt for misjonærer, reiste hun over til Formosa (Taiwan) og 
senere til Japan, hvor hun fortsatte sin misjonær-innsats. Og i 
1957 dro hun ut for siste gang i en alder av 69 år, for å arbeide 
i Thailand.

bar frukt og omkring 1958 hadde menigheten i Muganga over 
1000 medlemmer. 
Ved årssskiftet 1944/45, var gjelden på Tabernaklet nedbe- 
talt, og man ble enige om å øke misjonsinnsatsen. Borgny 

John og Marie Brynhildsen ved tildelingen av St. Olavs-orden i 
1972. !"
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Hansen ble da antatt som misjonær for Belgisk Kongo reiste ut 
i august 1946. Hun arbeidet i Kongo i til sammen 4 perioder 
(16 år) under svært skiftende kår som helsearbeider og for-
kynner. 

I 1957 fikk menigheten sin femte utsending til Kongo da syke-
pleier og jordmor Anna (Lulla) Pettersen reiste ut som misjo-

nær. Etter et trope- og språk-kurs i Belgia, fikk hun gjennom 
fire år være med på å etablere og drive en fødsels- og poli- 
klinikk i Kitutu. Hun drev også med undervisning og reiste 
rundt til en rekke landsbyer i distriktet og kom syke og fød-
ende til hjelp. Men urolige tider med aggressive opprørsoldater 
i sving, gjorde arbeidet vanskelig og farefullt. Hun vendte til-
bake til Norge i 1961 etter fullført periode.

Borgny Hansen omgitt av kongolesiske sjarmtroll.

Kenya 
Skiensmannen og pinsevennen Arnt Walther Olsen (1908-97) 
dro til Afrika i 1947 som Norges aller første pinsemisjonær i 
Kenya. Gjennom et omfattende misjonsarbeid og menighets-

planting i Kenya, har han bygget opp den østafrikanske pinse-
bevegelsen EAPC (East African Pentecostal Church) som har 
hatt en stor vekst og som i dag fremstår som en omfattende  
bevegelse med 1.200 menigheter. Walther Olsen døde i 1997 og 
ble gravlagt i Kenya. 
Astrid og Arne Tveter ble utsendt som Tabernaklets misjonærer 
til Kenya i 1966, hvor de hadde sitt virke fram til 1984. Astrid 
startet opp som lærer for misjonærbarna ved misjonsstasjonen 
på Thessalia, mens Arne arbeidet som bygningsmann og for-
kynner på utpostene. Samtidig var de med på å bygge opp mi-
sjonsstasjonen på Nyambare Hill sammen med Åse og Bjarne 
Lind. Da Astrid og Arne Tveter avsluttet sitt arbeid i 1984, 
var det 75 nasjonale evangelister i virksomhet på dette feltet 
som omfattet 120 ulike utposter. Astrid og Arne kom hjem til 
Norge i 1984 da Arne var alvorlig syk. Han døde samme året.

Etter 20 år som forretningsmann i ”Jans klær” i Porsgrunn, 
fikk Jan Kristensen kall til å reise ut som misjonærevangelist 
til Kenya på begynnelsen av 70-tallet. De første årene besøkte Familien Astrid og Arne Tveter reiste til Kenya i 1966.
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han Kenya i korte perioder. Etter hvert ble oppholdene lengre. 
Han reiste omkring på ulike evangeliseringsframstøt blant den 
unådde Ogiekstammen og blant masaiene i Amboseli nasjo-
nalpark. Han har bygget kirke for dem som ble innviet 28. 
oktober 2007. Mange har blitt frelst og døpt på dette feltet. 

Jan Kristensen har nå etablert seg i millionbyen Kisumu som 
ligger ved bredden av Victoriasjøen og er Kenyas tredje største 
by. Her giftet han seg med Anne og bygget opp et gatebarn-
senter, rehabiliteringshjem og en internatskole. “Stiftelsen pro-
sjekt Gatebarn i Kenya” drives i samarbeid med organisasjonen 
INTERFELK. Skoleanlegget som kalles “Jan’s Academy” lig-
ger i en åshelling noen kilometer utenfor Kisumu. 

Signe Rygh Søvde og Turid Zimmermann har også i flere år 
hatt et sterkt engasjement for Kenya og arbeidet blant masai-
ene. De har støttet ulike helsetjenester og underholdt fadder-
barn. Signe Søvde med venner støtter mobile helseklinikker 
i Kenya, arbeid for enker og foreldreløse barn i Kongo, og et 
barnehjem for foreldreløse barn i Kenya.

Jan Kristensen.

Barna fra Jans gatebarnsenter på besøk i Tabernaklet 17. mai 06.
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Blant indianere i Latin-Amerika 

Per A. Pedersen ble omvendt i 1938 i Skien og utsendt som 
evangelist fra Tabernaklet i 1939. Han virket blant annet i  
Eydehavn, der han møtte Palma Lovise Halvorsen som senere 
ble hans kone i 1943. Våren 1949 reiste Palma og Per Pedersen 
til Campo Grande i Brasil, der de arbeidet sammen med Franz 
Mangersnes i. I 1951 dro de over til i Embarcacion i Nord- 
Argentina hvor misjonær Berger Johnsen og hans kone Hedvig, 
hadde grunnlagt en menighet og bygget opp en misjonsstasjon. 
Dette ble utgangspunktet for en rekke utposter i et utpreget  

indianerdistrikt. Per og Palma fikk være med å etablere flere 
nye utposter samtidig som de også satt i gang årlige bibelskoler, 
denne ble etablerte i nært samarbeid med de nasjonale predi-
kantene.

Per og Palmas sønn, Cyril Pedersen, reiste som evangelist i 
Nord-Argentina fra ungdommen av, og ble antatt som Taber-
naklets misjonær i september 1963. Han startet opp i Riva-
davia før han etablerte seg i Murillo sammen med sin hustru 
Mirtha, der han arbeidet i 10 år. I 1986 overtok de arbeidet  
i Embarcacion. Og i 1993 omfattet arbeidet 26 større og  
mindre menigheter med om lag 1.800 medlemmer, inklusive 
26 utposter. Cyril hadde da ansvar som hovedforstander og 
var fast bibellærer ved bibelskolen. Etter at Mirtha og Cyril 
Pedersen avsluttet sitt engasjement i Sør-Amerika sommeren 
1994, har de stått som forstanderpar en rekke steder i Norge.

Brødrene Carlos og Samuel Pedersen ble også tidlig medar-
beidere i misjonen. Som godt voksne fikk de hver sin utsen-
dermenighet og dro ut til Argentina på 80-tallet med støtte fra 
Tabernaklet.

Ingjerd Øvrum (Lind) dro til Embarcacion i Nord-Argentina 
i 1967 der hun arbeidet sammen med Per og Palma Pedersen 
og Ranveig Edvardsen. Oppgavene besto i arbeid ved sykestua, 
utpostmøter blant indianerne og barnearbeid. Her arbeidet 
hun i tre år og senere flyttet hun ned til Las Lomitas sammen 
med Martha Kvalsvik (nå Øya)og tok opp arbeidet der. Ingjerd 
Øvrum kom hjem i 1971 og har siden hatt en rekke engasje-
ment for misjonen bl.a. ved Misjonsskolen i Sarons Dal som 
spansklærer, vært leder og kontaktperson for de spansktalende 
i Tabernaklet og leder for Misjonsrådet, der hun har vært aktiv 
gjennom mange år.

Per og Palma Pedersen med barna Evelyn, Ovid, Carlos 
og Samuel.

Cyril Pedersen med familie. Ingjerd Øvrum (Lind).
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Skiensgutten Jan Fred Olsen fikk anbefaling som evangelist i 
november 1963 etter å ha tjenestegjort i Alta i Finnmark 
gjennom flere år. Han giftet seg med Ada Bjørstad fra Trom- 
sø, som hadde vært misjonær i Bolivia i én periode. De endret 
etternavn til Bjørfjell, og sammen dro de ut til Bolivia i 
1965 og fikk oppleve et blomstrende virkefelt i jungelbyen 
Riberalta, hvor de drev menighetsbyggende arbeid. De var 
også sterkt engasjert med arbeid blant barn og unge. Jan laget 
også kristne radioprogram og utmerket seg med stor dyktighet 
innenfor sang og musikk.
Arbeidet i Riberalta har båret rike frukter. Det er etablert syv 
menigheter der med til sammen 1.200 medlemmer, samt en 
rekke utposter som de nasjonale evangelistene tar hånd om. Alt 
dette har sitt utspring i det arbeidet Jan og Ada startet.
Jan og Ada Bjørfjell dro ut igjen i juni 1980 og avsluttet sin  

tjeneste som misjonærer i Bolivia i 1984. De har siden vært på 
flere besøk i Bolivia og engasjert seg i ulike misjonsoppgaver.
Berit og Torstein Tørre har vært Tabernaklets misjonærer i  
Bolivia gjennom 20 år. Da de kom til Bolivia første gang i 1968, 
arbeidet de først i Gonzalo Moreno hvor Berit tok hånd om 
barneinternatet. Senere flyttet de over til Riberalta og overtok 
arbeidet etter Jan og Ada. Torstein deltok hovedsakelig i menig-
hetsarbeidet som forkynner og bibellærer. Sammen engasjerte de 
seg også i evangelisering langs Benifloden.
Etter at Torstein døde i Bolivia høsten 1989, har Berit fortsatt 
sitt engasjement i Norge, til støtte for arbeidet i Oruro. 

Menigheten i Tabernaklet var utsendermenighet for Vegar  
Tørre og ga økonomisk støtte i perioden 1999–2005 da han var 
stasjonert i Cochabamba i Bolivia. Han hadde tidligere (1991–
93) hatt flyoppdrag for den svenske misjonen i Argentina og i 
Chaco-området.

Turid og Helge Thorjussen, som tidligere hadde hatt noen besøk 
til misjonsfeltet i Bolivia, dro første gang ut som misjonsarbei-
dere til Bolivia i 1990. Helge hadde som sin spesielle oppgave 
å virke som mekaniker og lære opp de nasjonale. Fra 1994 ble 
de Tabernaklets utsendinger til Cochabamba der de bygde opp 
et gatebarnsenteret under navnet Oasen. Senteret inneholder et  
internat for barn fra ubemidlede hjem. Her kan barna og de 
unge få bo mens de går på skole i byen.

Turid og Helge har også hatt med seg to busser til Bolivia som 
nå brukes i evangeliets tjeneste. De har stort sett sørget for sitt 
eget underhold og mottatt noe støtte fra Tabernaklet. Senteret 
Oasen er nå nasjonalisert og overført til stiftelsen Alalay i La Paz.

Ada og Jan Fred Olsen.

Turid og Helge Torjussen med Maribell og 
Stine-Lise.

Berit og Torstein Tørre med barna: Veslemøy, Håvard, 
Vegar, Kjersti, Anne og Ingvild.
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Over til Europa og spionér-misjon 
Tyskland

På 60-tallet kom Europa stadig oftere i fokus som et satsings-
område for misjon. Også i Tabernaklet ble Europa et viktig  
satsningsområde. Både Skiensgutten Even Walther Grüner og 
hans tilkommende kone Lill-Enid ble begge tent for evange-
lisering i Europa. Even Grüner, som har røtter i Tyskland, følte 
ganske tidlig et kall til å arbeide i Tyskland. Men på den tiden 
var ikke Europa regnet som et ”misjonsfelt”, og aller minst 
Tyskland, så det var ikke så enkelt å få menigheter til å støtte  
opp om dette. Men i 1976 var Even Walther og Lill klare for 
å bli Euromisjonærer i Vest-Tyskland utsendt fra Tabernaklet, 
Skien. 

Lill og Even Grüner startet først et evangeliseringsarbeid i  
byen Koblenz ved Frankfurt hvor de arbeidet i 7 år. Fra den 
ringe begynnelse med bokstand i sentrum, utdeling av trakta-
ter og samtale med folk, ble det grunnlagt en menighet der og  
Logos litteratursenter ble etablert. De flyttet senere til Augs-
burg og startet opp med en gruppe på 8-9 eldre venner som ble 

grunnstammen i en ny menighet. Even og Lill forlot Tyskland i 
1994 til fordel for en periode med forstanderoppgaver i Taber-
naklet, Skien.

Da de dro ut igjen til Tyskland høsten `97, etablerte de et nytt 
menighetsplantingsarbeid i delstaten Bayern, der det bor om-
kring 12 millioner mennesker. Målet var å inspirere vennene i 
de 35 pinsemenighetene som var der fra før til å danne team 
som kunne evangelisere i flere byer på en gang. Det ble blant 
satt i gang menighetsplanting i byene Garmisch Partenkirchen 
og Donauwõrth.

Lill og Even Walther Grüner fått være med på å bygge  
opp 10 menigheter i Tyskland. I tillegg har de med ”Gate- 
kirken” besøkt mer enn 50 byer i Tyskland, Østerrike og Sveits 
hvor de første ”spadetak” for menighetsplanting har blitt gjort. 
I mange av disse byene er det i dag voksende og levende for-
samlinger.

Våre Tysklandmisjonærer, Lill og Even Grüner med barna.

SIDE 14



MISJON 100 ÅR

Spania
Spania sto på Paulus ønskeliste, men en vet ikke med sikkerhet 
om han noen gang fikk oppleve å forkynne evangeliet der. Det 
gjorde imidlertid Astrid (tidligere Tveter) og Ivar Aas da de som 
erfarne misjonærer (fra henholdsvis Kenya og Bolivia) dro ut til 
sitt nye virkefelt i Spania, der de inngikk i et samarbeid med de 
nasjonale pinsevennene i ”Asambleas de Dios de Espãna”. 

Etter noen rekognoseringsreiser til sørvestkysten av Spania, bo-
satte de seg i byen Chiclana, Cadiz i august 1990 der de grunnla 
en menighet og arbeidet i 6 år før en spansk pastor videreførte 
arbeidet. Gjennom nabokontakt, samtaler, bønn og undervis-
ning fikk de kontakter i nærmiljøet som de videreutviklet. De la 
også vekt på å holde samlinger blant barn og unge. 

Kjernekraft-katastrofen i Tsjernobyl i 1986 
rystet Europa og hadde dramatiske virk-
ninger for den lokale befolkningen i om- 
rådet. Menigheten Tabernaklet, Skien var  
en av de første menighetene i Norge som  
tok imot Tsjernobylbarn på helse-ferie til 
Norge. Edle Follegg og en rekke vertsfami-
lier stilte opp sommeren 1991 og la til rette 
for 24 barn og 2 ledere på en tre ukers ferie 
i Skien. 
Besøket fikk stor oppmerksomhet og gjor-
de et sterkt inntrykk på mange. Etter noen 
drøftinger med ledelsen i Tabernaklet, ble 
Tsjernobylaksjonen i 1992 etablert som en 
fast del av menighetens misjonsarbeid med 
Laila Norrman som leder. Det ble også ned- 
satt en arbeidskomité bestående av medlem- 
mer fra Tabernaklet.

Astrid og Ivar Aas.

Olga Kozachok og Laila Norrman sammen med glade Tsjernobylbarn på helseferie 
i Skien! I bakgrunnen: Hans Myrvold, Rolf Vestøyl og Willy Norrman. 

Anne Lise Søvde.

Astrid og Ivar var også i 6 år engasjerte som lærere ved bibel-
skolen til Asambleas de Dios i La Carlota, Cordoba. Dette var 
en 3-årig bibelskole med en 25-30 elever per år som bl.a. har 
rekruttert en rekke pastorer, evangelister og misjonærer til den 
spanske pinsevekkelsen.

Anne Lise Søvde ble utsendt som misjonær til Spania høsten 
2004 med ansvar for undervisning i Det Gamle Testamentet 
(GT) ved bibelskolen til ”Asambleas de Dios” i La Carlota i 
Cordoba, der hun selv hadde studert i 3 år tidligere. Anne Lise 
Søvde jobbet sammen med en stab på 8 personer og var med på 
å legge opp til evangelisering på ulike steder i Spania ved siden 
av undervisningsarbeidet. 

Tsjernobyl-aksjonen og Ukraina-arbeidet 
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Sommeren 1992 tok menig-
heten i Tabernaklet imot 75 
barn og 6 ledere fra Rakitna, 
og slik fortsatte det i i ytter-
ligere 4 år.  Parallelt med disse 
aksjonene, begynte man også 
i 1992 å sende humanitære 
hjelpesendinger til ulike ste- 
der i Ukraina og særlig der 
barna kom fra. De første år-
ene ble det i tillegg til klær, 
sko, sykehusutstyr, tannlege-
utstyr osv. sendt ned mange 
tonn med matvarer. Alt 
hjelpearbeidet har i hoved-
sak blitt drevet i samarbeid med Pinseunionen i Ukraina og  
Filadelfiamenigheten i Kiev. Ved hjelp av frivillige medarbeid-
ere og gaver har man i løpet av 15 år fått av gårde over 35 trailer- 
lass med klær og sko, mat, vitaminer og sykehusutstyr til  
Ukraina. ”Brukt-Bua” på Gulset og ”Second Hand” i Skien har 
bidratt med både penger og mengder med klær. 

Gjennom årene har det blitt etablert et nært og godt forhold  
til Filadelfiamenigheten i Kiev gjennom pastorparet Olga og 
Anatolij Kozachok. Olga, som lærte seg norsk da hun var elev på 
Sandvik Folkehøyskole, har vært en god tolk og støtte i arbeidet.   

Historien om menighetens misjonsarbeid må også inneholde 
en referanse til alle våre innfødte medarbeidere. Gjennom disse 
medarbeiderne når vi svært mange både i Kenya, Egypt, Jordan, 
Israel, Hvitrussland og Ukraina.

Tabernaklet har også støttet en lang rekke misjonærer, samt vært 
med å legge til rette for kortere engasjement. Dette kommer 
frem i den kronologiske opplistingen

Tabernaklet har vært en misjonsmenighet og ved Guds nåde 
fortsatt være det! Det er mange grupper som gjør en enestående 
innsats, en av dem er søstermisjonen. Søstermisjonen ble etab-
lert allerede i 1926 med Ida Seehuus som initiativtager, hen-
sikten var å arbeide for og støtte misjonen. Kvinnene hadde  
hussamlinger én gang i uka og alle pengene som ble samlet inn, 
gikk til menighetenes misjonsarbeid. 

Søstermisjonen samles fortsatt annenhver mandag til bønn og 
fellesskap i kafeen. De er ikke så synlige i menighetsarbeidet, 
men gjør en stor innsats for våre misjonærer og innfødte evan-
gelister. 

Tabernaklets misjonsarbeid har gjennom en prosess på flere år, 
endret form og strategi. Det har blitt færre misjonær-utsend-
elser til de tradisjonelle misjonslandene. Misjonsrådet har ar-
beidet fram et misjonsdokument som tydeliggjør hvordan man  
ønsker å satse i framtiden der hovedfokuset rettes mot det så- 
kalte ”10/40-vinduet” og de unådde folkeslag. Der finner vi 
de folkerike områdene mellom Kina og Israel, Middelhavs-
områdene og Nord-Afrika. Vår egen verdensdel, ikke minst 
Øst-Europa, er også et satsingsområde for evangelisering og  
menighetsbygging som Tabernaklet ønsker å konsentrere seg  
om i framtiden. 

Laila Norrman har ledet 
Ukraina-arbeidet siden 1992.

Venner fra Ukraina på besøk i Tabernaklet.

Misjonsmedarbeidere

Misjonens 
hjemmestyrker

Med satsing på 

10/40-vinduet

Søstermisjonen.
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Misjonsvirksomheten i Tabernaklet 
gjennom 100 år

Misjonærer

1912 – 1913 Startet arbeidet for Kongomisjon 
Gunerius Tollefsen 1915 – 1945 til Belgisk Kongo
Kirsten Dyrendal 1916-1917 til Kina
Marie Askje 1918- 1972 til Kina, Taiwan, Japan, Thailand
Borghild Eriksen 1921 – 1938 til Swaziland
Marie og John Brynhildsen 1926 – 1952
Borgny Hansen 1946 – 1967 til Zaire 
Palma og Per A. Pedersen 1949 – 1951 
     til Brasil og Argentina 
Anna (Lulla) Pettersen 1957 - 1961 til Zaire 
Mirtha og Cyril Pedersen 1964 – 1994 
Ada og Jan Olsen Bjørfjell 1965 – 1984 til Bolivia 
Astrid og Arne Tveter 1966 – 1984 til Kenya 
Ingjerd Øvrum Lind 1967 – 1971 til Argentina 
Berit og Torstein Tørre 1969 – 1989 til Bolivia 
Marit Hovd 1971 – 1978 I Puerto Rico 
Lill Enid og Even Walther Grüner 1975 
Astrid og Ivar Aas til Spania i 1990 – 2002 

Misjonsmedarbeidere

Bolivia:  1981 – 1982   Øyvind Gundersen
Argentina:  1984 - 1984  Svein Åge Myhra
Bolivia:  1984 - 1984  Arbeidet sammen med 
     Berit og Torstein Tørre
Paraguay:  1986 - 1987   Ester og Jostein Janøy 
     var lærere på den norske skolen i Paraguay
Pakistan: 1989 – 1989  Gun Langerud Follegg
Bolivia:  1990 – 2005  Turid og Helge Thorjussen
Sveits og Liechtenstein:  1990 - 1991  Anne Britt Haugom
Bolivia:  1991 - 1993   Berit og Håvard Tørre 
Bolivia:  1993 - 1994   Kirsti Åkre 
Bolivia:  1995 - 1996   Heidi M. Ødegaarden
Norge:  2011 –  Odd Arvid Stykket Fengselsmisjon gjennom
     ”Pirson Fellowship Ministries” i Norge

Misjonærer som menigheten støtter

Argentina: Evelyn og Pedro Dragannnnchok
Swaziland:  Berit og Odd Jacobsen
Paraguay:   Luise og Kjell Torgeir Kvarstein
Bolivia:   Vegar Tørre

IDAG

Misjonærer

Tyskland:   Lill og Even Grüner
Kenya:   Jan Kristensen
Odd-Arvid Stykket Fengselsarbeid i Norge

 

Misjonsmedarbeidere

Hviterussland
Nina Oskirko
Gennady Stulba
Gennady Stulba 
Mikhail Apetionok

Ukraina
Volodimir Fedorok
Vjarcheslav Bevs
Igor Torovskly

Egypt
Rasha og John

Jordan
Emed og Christina

Israel
Nylig startet opp et arbeid også i Israel.
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VI HILSER PÅ...

At menigheten i Tabernaklet 
har vært og er opptatt av  
misjon i videste forstand, 
visste du kanskje, men  
visste du også at det på  
denne tiden er 100 år si- 
den misjonsarbeidet startet! 
Dette har vi som menighet 
tanke om å markere 23. sep-
tember i år.
En sentral person i Misjons-
rådet, gjennom en årrekke, 
er INGJERD LIND. De senere 
år har hun vært menighetens 
misjonssekretær. Den 24.– 
26. august var det menighets 
- weekend på Fyresdal Kurs 
og Leirsted Der møtte jeg  
Ingjerd og fikk en liten prat 
- - -

Hvordan opplever du å være 
på ”weekend” – på det nye 
leirstedet her i Fyresdal?
Det har vært fint på alle vis. 
Et inspirerende og godt fel- 
lesskap. Gode møtesamvær, 
stor oppslutning, vakkert sted 
og likeså været har vært upå-
klagelig!

Nå er du selvfølgelig godt kjent med ”Jubileumsfeiringen” 
vi skal ha. Hva tenker du om tiden som har gått og misjons-
oppgaven vi har fått del i? 
Resultatene er nok ikke alltid like lett å måle. Likevel har vi sett 
og fått rapporter om mange ”frukter”, som igjen har hatt ring-
virkninger til nye generasjoner. Men på samme vis som i vårt 
eget land, vet vi at alle generasjoner trenger ”sin egen” Guds 
opplevelse. Skjer ikke det vil etter hvert ”ilden slokne”! Denne 
situasjonen er ikke annerledes enn vår egen.

Du fikk også kall til misjonstjeneste – og dro til Argentina. 
Fortell litt om det.
Helt fra unge år ble jeg påvirket både i menigheten på Borge-
stad (der mine foreldre hørte til en tid) og senere i Tabernaklet 

der misjonærene Palma og Per 
A. Pedersen gav rapporter fra 
Argentina. Slik ble det at jeg 
reiste ut med dem fra 1967 til 
1971. Noen år senere valgte 
jeg å gå på bibelskole i ”Sa-
rons Dal”, der jeg møtte Gen-
sey. Vi giftet oss og flyttet til 
Skien i 1976. Vi fikk to barn 
og hadde det fint sammen. 
Så ble Gensey syk, noe som 
forandret livet vårt på mange 
måter, en tung og vanskelig 
tid. Han døde i 1998. Siden 
har det blitt naturlig for meg 
å være engasjert i menighetens 
misjonsarbeid.

Hvordan ser du utviklingen 
framover med tanke på evan-
gelisering og misjon?
Mye har endret seg. Tradisjo-
nelle misjonsland har i dag 
store menigheter eller forsam-
linger. Det er helt naturlig å 
trekke seg ut etter hvert og 
overføre ansvar og ledelse til 
nasjonale ledere. Men fortsatt 
er det ”mye land” å innta! Vi 
ser en dreining mot såkalte 
muslimske land, der det i dag 

ikke er så lett å nå inn med Evangeliet. Der behøves både vei-
ledning og økonomisk støtte. Radio og TV er medier som i 
større grad benyttes og kan nå mye lengre ut.

Hva så med misjonsgløden og rekrutteringen?
Det er de unge som må følge etter! En viktig oppgave i enhver 
menighet er å gjøre de unge delaktig – gi dem ”et eierforhold” 
til oppgavene. Ennå er ikke oppdraget fullført! La oss fortsatt 
stå på for å bringe – DET GLADE BUDSKAP – ute som 
hjemme - - -   

Takk skal du ha Ingjerd!
Roald Heiberg
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Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
35 52 49 00

Egen parkeringsplass

* Vi besørger alt ved begravelse og kremasjon
* Vi kommer gjerne i konferanse

Privattelefoner:

Jan Alfsen .......... 917 18 790
Tov Flatin........... 911 86 612

Knut Aas ............ 906 70 726
Jon R. Lassen ... 952 24 077
Frid Alfsen ......... 907 83 369

ANNONSER

Hesselberggt. 1, Skien
Tlf. 35 53 00 25 - Fax 35 53 31 60

www.kristeligbokhandel.no

Tlf. 35 52 56 33 - 909 89 484

SORG
En verdig begravelse
fjerner ikke sorgen, men
gjør den enklere å bære.

Tlf 35 52 49 00

www.gsb.no
Behjelpelig hele døgnet

Har du behov for å leie:
- kontorlokaler - forretningslokaler

- industrilokaler

Ta kontakt med:

KONTORBYGG AS 
Postboks 192, 3701 SKIEN

Telefon: 35 58 73 00
Telefax: 35 58 73 19

E-mail: kontbygg@online.no

Leif Olav Olsen  
                        BEGRAVELSESBYRÅ ANS  

Skotfoss/Skien  

Besøksadresse: Bøleveien 129 - 3713 Skien  

Ordner alt ved dødsfall  

Vi er her for Dere hele døgnet, hele året  

VAKTTELEFON  

35541717
 BYRÅET FOR HELE GRENLAND 

Otto Halvorsen

Tlf 40 40 18 22

Tsjernobyl-aksjonen
Menighetens arbeid i Ukraina

- Gatebarnsenter - Humanitær hjelp
Fadderbarn og Evangelister

- Mottar rene/hele klær/sko
- Dødsbo hentes

Kværndalen
Tlf. 916 31 118 - 909 32 292

Vil du bli fadder for 
et barn i Kisumu, Kenya?

Ring Otto Halvorsen - Tlf. 40401822
www.prosjektgatebarn.no

MEGET LYDSVAK
Panasonic varmepumpe renser for  

støv og røyk. Pumpene topper i  
offentlige tester i Sverige og Australia. 

Se evinor.no

Ta kontakt for mer informasjon

Repr. Øystein og Erling Follegg
Tlf.: 35 52 11 31 / 920 60 663

RENSER LUFTEN FOR 99% AV 
ALLERGENER, VIRUS OG MIDD

På oppvarmingsutgiftene

Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
35 52 49 00

Egen parkeringsplass

* Vi besørger alt ved begravelse og kremasjon
* Vi kommer gjerne i konferanse

Privattelefoner:

Jan Alfsen .......... 917 18 790
Tov Flatin........... 911 86 612

Knut Aas ............ 906 70 726
Jon R. Lassen ... 952 24 077
Frid Alfsen ......... 907 83 369

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien 
 Tlf. 35 52 22 72, Mob. 957 21 616

Internett: www.norrman.no
Mail: jdn@norrman.no

Ledig plass 
for annonsører

SIDE 19



M
ilj

øm
er

ke
t t

ry
kk

sa
k 

24
1 

74
9

Er
ik

 T
an

ch
e 

N
ils

se
n 

A
S

M
ilj

øm
er

ke
t t

ry
kk

sa
k 

24
1 

74
9 

– 
Er

ik
 T

an
ch

e 
N

ils
se

n 
A

S

B-postabonnement
Returadresse: Pinsekirken, Tabernaklet, Skien, Cort Adelers gt. 5, 3722 Skien

SKAL DU FLYTTE? HAR DU FLYTTET? Husk å gi oss din nye adresse!

Takk for en flott
Kick-off weekend på fantastiske  
                       Fyresdal Kurs & Leirsted!


