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Menighetsblad for 
Pinsekirken Tabernaklet, Skien 

Besøksadresse: Cort Adelers gate 5 
Kontoradresse: Fredrik Stangs gate 12
Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl.10.00-14.00
Telefon: 35 52 01 46
Fax: 35 53 19 52
E-mail: post@tabernaklet.no 
Internett: www.tabernaklet.no
Pastor: Helge Terje Gilbrant 
Adm. leder: Ole Holmen
Barneleder:  Raquel Langvannskåsa
Ungdomsledere:  Bjørn Erik Søvde og
 Bjørn Richard Pedersen
Sekretær: Gunn Hoff
Kasserer: Svein Follegg
Vaktmesterpar: Jenni og Morten Fjeldvik
 

Redaktør: H. T. Gilbrant
Red.komité: Arild Reidarsen 
Wenche Heiberg Ødegård 

Send e-post til: reidarse@online.no 
Foto: Wenche Heiberg Ødegård 

e-post: who@telemarksadvokat.no

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

Menighetens konti: 
Bank menighetskasse: 7202.05.26034 

Bank misjon: 7202.05.26042 
Bank PSGS-gaver: 7177.05.81650

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 

Kick-off / Menighetsweekend
Når dette skrives er det to uker 
siden mange av oss var samlet på 
vårt nydelige Kurs & Leirsted. 
Jeg føler at jeg ennå ikke helt har 
landet, det var en så fantastisk fin 
opplevelse. Weekenden minnet 
oss om flere ting som jeg tror 
er viktig for oss som menighet. 

Møteplasser
“Det er jo ikke slik at menigheten er slem, det er bare at vi 
trenger gode møteplasser!” Jeg måtte smile da siterte setning 
ble sagt. Poenget til den som sa det var at det ikke alltid er så 
lett å være inkluderende og å invitere til fellesskap dersom vi 
sitter i vår benk og ikke ser den som sitter bak oss. Jeg opp- 
lever at Tabernaklet består av mennesker som oppriktig 
ønsker at ingen skal være ensomme. Jeg ser hvordan veldig 
mange bruker mye tid og krefter for sammen med andre 
å skape gode møteplasser. Tabernaklet blir omtalt som en 
“matmenighet”, det er for meg et hedersnavn. På menighets-
weekenden så jeg hvordan folk satt og småpratet. Det var ikke 
klikker, men åpne samtaler der det ikke var så vanskelig å 
sette seg ned og delta i samtalen. Det gikk med mye kaffe og 
kaker, men du verden så godt det smakte – og du verden som 
det ga mersmak!

Alle generasjoner
For noen år siden var Menighetsweekend hovedsakelig et 
arrangement for familier med små barn. Denne gangen var 
ikke det så markert. Den eldste deltager var vel Ruth på  
92 år, de yngste fra ett år og nedover. Utover kvelden trakk 
vel ungdommene mest bort til “Kafé Dennis”, jeg registrerte 
en sen kveld at Bjørn-Erik blanda sammen en del pizzaer 
og jeg vet at ungdommen kosa seg! Bare nå når jeg sitter og 
skriver dette, jeg er så takknemlig. Vi må fortsatt ha fokus på 
å lage disse gode møteplassene. Akkurat nå, tidligere i dag, så 
hadde vi “kirkekaffe” etter møte. Laila sa det tok henne bare 
5 minutter å ringe rundt, så hadde hun fem langpanner med 
kaker, kaffen gikk fort å trakte. Og mange, både barn, unge, 
voksne og eldre, var det som ble med ned til Kafé Seehuus. 
Takk til alle dere som lager slike møteplasser. 

“Til syvende og sist”
Som menighet er det noe vi kan gjøre. Vi kan lage slike møte-
plasser, vi kan ha en form for loggestikk slik at vi merker om 
vi mister noen. Men “til syvende og sist”, det som skal til er å 
ha en menighetskultur der mennesker blir sett. Søndag for en 
uke siden talte jeg om apostelen Andreas, det står om at han 
først gikk og fant sin bror Simon (Peter), og så førte Andreas 
broren sin til Jesus. Vår menighetskultur skal være å lete litt 
etter “broren” vår. Det som må til er en holdning som bygger 
på et verdigrunnlag, og da vil mennesker oppleve seg sett og 
verdifulle!

Helge Terje Gilbrant
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Frist for innlevering av stoff til nr 4/2013 er 15. november 2013

ANNONSER / INFORMASJON

MENIGHETSKONTORET

Kontortid tirsdag til torsdag kl. 10.00 – 14.00.

Tlf. 35 52 01 46

Kontakt oss. Vi hjelper deg!

VELKOMMEN TIL PINSEKIRKEN TABERNAKLET, SKIEN !

Hva skjer i Tabernaklet
22.09. kl. 11.00:  STORSØNDAG. Helge Terje Gilbrant taler.

 Tema: Dypere (3). Sang: MILK. Middag.

29.09. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Bjørn-Richard Pedersen taler. Sang: GriPe.

02.10. kl. 18.30:  Felleskristen bønn i Tabernaklet.

 Arvid Pettersen, UIO, Ole Holmen m.fl.

06.10. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Helge Terje Gilbrant og Evangeliekoret.

13.10. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Søndagsskole.

17.-19. okt.:         ”Sammen for Skien”. Felleskristen satsingshelg. 

        Taler fredag og lørdag kl 19.00: Maritn Cave, IMI Kirken.

20.10. kl. 11.00:  STORSØNDAG. Helge Terje Gilbrant taler. Lovsang:

         Arvid Pettersen. Releasekonsert: Jan Mikael Johansen.

27.10. kl. 11.00:  Gudstjeneste. 

03.11. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Carina Arca taler. Sang: GriPe.

10.11. kl. 11.00:  Ungdomsgudstjeneste. Bjørn-Richard Pedersen taler.

 Tema: Sterkere (1). Lovsang: In the light.

17.11. kl. 11.00:  STORSØNDAG. Helge Terje Gilbrant taler. 

 Tema: Sterkere (2). Lovsang: Arvid Pettersen. Middag.

24.11. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Ole Holmen taler. Tema: Sterkere (3). 

 Sang: MILK.

29.11.-30.12.:       Julemesse fredag og lørdag.

01.12. kl. 11.00:  Adventsgudstjeneste. Carina Arca taler. 

         Barnehagen deltar. Kafé.

08.12. kl. 11.00:  STORSØNDAG. Helge Terje Gilbrant taler. Middag.

15.12. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Sang: Evangeliekoret.

22.12. kl. 17.00:  Vi synger julen inn. MILK m.fl. Kafé.

24.12. kl. 15.00:  Julaften! Carina Arca og Helge Terje Gilbrant. 

         Julesanggruppe.

28.12. Nyttårsfest for voksne. Evangeliekoret m.fl.

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

Jubilanter:

90 år:
Håkon Bergsland 10.11.13

85 år:
Waldis Johansen 01.11.13
Lucresia Morales 07.11.13
Tore Berg-Hansen 20.12.13

80 år:
Sigrid Haugen 09.11.13
Berit Johanne Skoland 17.12.13

75 år:
Agnes Øyunn Nøkleby 23.10.13
Målfrid Ivanna Stenseth 28.10.13
Borghild Grasbekk 16.12.13

70 år:
Anne Kathrine 
    Arisholm Honkane 08.10.13
Wenche Jorunn Algrøy 11.11.13
Ragnhild Maria Brask Sandvin 16.11.13
Ingjerd Øvrum Lind 04.12.13

60 år:
Grete Larsen 21.12.13

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

Barnevelsignelse:
Joel Guttormsen 01.09.13

Døde:
Ruth Petra Katrine 
    (Ba) Christensen 30.07.13
Juul Felin 14.08.13

Vielser:
Anne Alme og 
    Øyvind Lemika-Karlsen 05.07.13
Annette Taranrød og 
    Petter Semb 06.07.13
Karina Heian og 
    Henrik Waskaas 13.07.13

Døpte:
Jane Alfredsen 23.06.13
Celine Arnesen Roggenbiehl 18.07.13
Sara Langvannskåsa 18.07.13

Nye medlemmer:
Jane Alfredsen 23.06.13
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BARN / UNGDOM

Da klokka klang,

   så fort vi sprang...

Førsteklassinger høsten 2013

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.

Elias Nilsen

Maria HeibergJohnny Sing Peter Guttormsen

Ingrid Grinilia
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BARN / UNGDOM

Innsettelse av barnepastor!
Det var høytid da flere fra Menighetsrådet først leste utvalgte bibel- 
steder for så å innsette Hanne Carina Jensen Arca i tjenesten som  
menighetens nye barnepastor. Tabernaklet ønsker å prioritere barne-
arbeidet, dette gjøres blant annet ved at Carina nå går inn i en full- 
tidstjeneste. 

Carina har også tidligere være ansatt som leder av barnearbeidet, men den 
gangen bare i en 50% stilling. Hun har også gjennom mange år vist trofast-
het og tjenestevillighet innenfor de oppgavene som hun allerede har utført. 
Carina, med pedagogisk utdanning og mange års erfaring som skolelærer, 
vil utvilsomt bli til stor velsignelse og inspirasjon for alle de andre trofaste 
frivillige barnearbeiderne som vi har. 

Vi er glade for å ha Carina som barnepastor og som medarbeider. Vi gleder 
oss også over det fine og gode samarbeide på tvers av alderstrinnene, Carina 
kommer til å bety mye for mange. 

Helge Terje Gilbrant

Royal Rangers Skien er en nystartet speidergruppe som holder til i 
Pinsekirken Tabernaklet. 
Selv om den er ny i Skien har den vært i Norge i over 20. år.
I forbindelse med oppstarten på vårt 2. år fikk vi en flott gave på kr 30.000,- 
fra Sparebanken Sør, som på denne måten ønsket å være med å støtte den 
frivillige innsatsen som blir gjort i distriktet.
 
Siden oppstarten i fjor har vi nå 30 påmeldte barn.  
Vi har hatt kanopadling, bygging av iglo-, orientering og mye mer. 
7. september er høstens første kano- og sykkeltur. 
Til sommeren er det Nordisk Camp i Spangereid.

Pengene vil komme godt med og vil bidra til bedre og mer utstyr, som betyr 
et bedre aktivitetstilbud. Øverst på ønskelisten står kjøp av kanoer, som vi 
bruker på våre turer og samlinger. 

Speidergruppen har i dag 30 barn i alderen 7–13 år. 
Gruppen samles onsdager i partallsuker og har plass til flere barn. 
Hovedleder er Tom Edvin Sofienlund.

Banksjef Marianne Hegna fra Sparebanken Sør og 
Tom Edvin Sofienlund fra Royal Rangers Skien.
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BARN / UNGDOM

PT-aktiv med nye tilbud
PT- aktiv har denne høsten utvidet tilbudet med to kjøkken-
grupper, sykkel/skigruppe, aktivitetsgruppe, lego/bildegruppe, 
trommegruppe og aktivitetsgruppe.
Vi møtes annenhver onsdag på ulike ukenummer. Det hele 
starter klokken 17.30 og vi holder på til 19.45. Kveldene av-
rundes med kveldsmat den siste halvtimen.  Om foreldrene 
har lyst til å være med på kveldsmaten er det kjempehyggelig.

Det er allerede mange barn som har meldt seg på, men det er 
plass til flere!

PS: Om det er noen voksne i menigheten som har lyst til å 
hjelpe til som ledere er det bare å ta kontakt.

Carina Arca
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BARN / UNGDOM

Ny høst for 
Ungdommene!

Som alle de andre grenene i Tabernaklet har TabbenUng startet opp igjen med 
full styrke i august. Vi ser frem til en spennende høst med Jesus i sentrum og 
mange gode venner!

TabbenUng arbeider for å gå dypere, sterkere og videre. Vi vil i løpet av høsten 
sette fokus på livet med Gud gjennom frelse, det å vokse som kristen og Åndsdåp. 
Videre vil vi fokusere på fellesskapet og evangelisering og misjon. På denne måten  
ønsker vi å gå mot menighetens visjon; ”Med Åpne dører.” 
Oppstarten i TabbenUng har vært god, og vi har vært en god gjeng både på de første 
møtene vi har hatt og også på Kick-offWeekend. TenTro har startet opp, og vi ser ut 
til å bli tolv gutter, en fin blanding av menighetsbarn og ungdommer som ikke har 
hørt til menigheten. Disse er vi spesielt takknemlige for.
Videre utover høsten reiser ungdommene på leir på Fyresdal Kurs og Leirsted,  
Get Focused i Tønsberg, feire nyttårsaften i tillegg til de faste samlingene på tirsdag 
og fredag.  

Det er en stor glede å se både de faste og nye ansikter som kommer inn, og vi føler  
at det vokser godt i rekkene. Vi gleder oss til å kunne bygge sterke kristne som lever 
for Jesus, og til å være et sted hvor ungdommer kan møtes, blir kjent og knytter 
sterke bånd til hverandre.

Misjonær Jan Kristensen ble tirsdag hedret i en minnehøytid 
i Kisumu, Kenya, etter at han døde torsdag i forrige uke. Som 
menighet vil vi uttrykke den største deltagelse ovenfor Jan  
sin nærmeste familie. Les pastor Helge Terje Gilbrant sine 
minneord her. - Arbeidet for gatebarn i Kenya vil fortsette på 
tross av det tragiske som har hendt.
 
- Beskjeden om at Jan Kristensen er død har kommet som 
et stort sjokk for alle oss som kjente Jan. Jan Kristensen er 
misjonær, utsendt av Pinsekirken Tabernaklet Skien. Så langt 
vi kjenner ble Kristensen drept i forbindelse med innbrudd i 
hans hjem i Kisumu i Kenya.
 
Jan Kristensen var en person som hadde sin største glede i 
å være et medmenneske for de mange som han kjente. Han 
fikk en radikal og personlig omvendelse som skulle prege hele 
hans liv. Troen på Jesus og ønske om å tjene ham ledet Jan 
til misjonstjeneste i Kenya. Hans tjeneste der var uadskillelig 
knyttet til humanitært arbeid. Jan var overbevist om at evange-
lisk arbeid også måtte kombineres med barnhjertighetsarbeid. 
Jan var særlig overbevist om at man måtte gi den oppvoksne 
generasjon en mulighet til å komme ut av fattigdom og håp-
løshet, særlig var det gatebarna i Kisumu som ble hans virke-
område.
 

Kristensen fikk bygge opp et stort arbeid som ble kalt ”Jan’s 
Accademy”, der var det skolegang for barna opp til fagutdan-
ning. Jan hadde mye av sitt hjerte i Kenya, men båndene til 
Norge , først og først til barn og barnebarn, gjorde at han levde 
med en fot i hvert land.
 
Når nå den tragiske hendelsen har skjedd vil vi som menig-
het uttrykke den største deltagelse ovenfor Jan sin nærmeste 
familie. Vi vil også uttrykke vår store beundring for hans hel-
hjertede tjeneste. Selv om Jan nå ikke lenger er hos oss vil tusen 
av barn i Kenya i årene som kommer fortsatt nyte godt av det 
Jan fikk utføre.
 
Helge Terje Gilbrant
pastor

Bjørn Richard Pedersen

Jan Kristensen hedret i Kenya
– Arbeidet fortsetter
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UNDERVISNING

På årets menighetsweekend var tema 
“sammen på tur”. I hver samling var det 
et dramastykke der noen sannheter ble 
forsøkt dramatisert. Det var situasjo-
ner som viste at vi trengte både kart og  
kompas, at vi ikke måtte miste noen og  
at ingen måtte gå alene. Noen hadde  
tunge sekker. En opplevde at han for-
søkte å flykte fra mye, men likevel  
hadde “nissen” kommet seg opp i  
sekker. En gang var f okuset billett til 
reisa, en hadde mista sin og en annen 
trodde han kunne kjøpe billett med  
penger. Det hele sentrerte seg rundt  
korset, der fikk vi legge av oss både  
tunge sekker med alt mulig innhold, der 
fikk vi billett som bare var å motta, alt  
var allerede betalt!

Vi er ikke på en vanlig tur, vi snakker om livs-
løpet vårt. Gud har visst ment at det er ei reise 
som vi ikke skal trenge å gjøre alene. Og bibelen 
beskriver et fellesskap som er ulikt andre felles-
skap. Jeg er ikke i tvil om at mange finner gode, 
nære og viktige fellesskap i forbindelse med både 
idrett, bingo eller hva det måtte være, men det 
kristne fellesskapet er annerledes. Paulus skriver at 
“det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for 
dere, for at dere skal ha fellesskap med oss, vi som  
har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus 
Kristus” (1 Joh 1:3).

Trosfellesskap
Paulus understreker vitnesbyrdets betydning “det 
vi har sett og hørt”. Det er ikke noe som kan 
  

erstatte det personlige vitnesbyrdet. Undervis-
ningen og utleggelsen av Skriften, om enn så 
viktig, gjør slett ikke vitnesbyrdet uviktig. Å dele 
troen på Gud skaper et hellig fellesskap! Som 
menighet skal vi forsøke å legge til rette for at vi 
får plasser der vi kan dele vår troshistorie. Møte-
plasser der vi kan fortelle om hva den enkelte av 
oss “har sett og hørt”. I vår menighet kaller vi  
dette bl.a. for småfellesskap. Det skal være slike 
møteplasser der vi kan dele vår tro med hver- 
andre.

Felleskapet med Gud
Paulus skrever om et fellesskap som blir skapt på 
grunn av et allerede eksisterende fellesskap, felles-
skapet med Gud. I Ham får vi oppleve en kjærlig-
het til hverandre. Alle av oss vil vel så gjerne bli 
likt, vi gjør så godt vi kan for å få venner og for å 
ta vare på de vennene vi har. Og noen ganger kan 
vi oppleve at vi ikke helt får det til. Men menig-
hetsfellesskapet skal være annerledes. Paulus sam-
menligner jo dette fellesskapet med det vi får lov å 
ha med Gud. Her er det ikke noe vi må gjøre for 
å bli likt, vi får bare komme og ta imot. 

Medvandrere
Så er vi da medvandrere, på vei mot samme mål. 
Forskjellige er vi nok alle, med forskjellige interes-
ser og forskjellige gaver, men vi har alle noe felles. 
Vi er på reise. Paulus ber for menigheten i Efesus 
(Ef 3:14-21), og han ber om at de sammen skal 
forstå det mirakel som skjer når Gud gjør sin gjer-
ning i den enkelte. Vi er medvandrere som er så 
knyttet sammen at Paulus beskriver det som en 
kropp (1 Kor 12). En kropp med mange kropps-
deler, der alle skal ha omsorg for hverandre. Vi er 
på reise, og vi ber med takk om Guds nåde slik at 
hele reisefølge når frem!

Helge Terje Gilbrant   

’’Sammen på tur ! ’’
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TELEMARKSSTEVNET

Pinsekirken Tabernaklet Skien var i år arrangør av Telemark-
stevnet på Fyresdal Kurs og Leirsted, sammen med Betel Hjart-
dal og Evangeliehuset, Porsgrunn. Vi er svært godt fornøyd etter 
en uke med flotte møter, godt fellesskap og fantastisk vær!

Høydepunkt på årets stevne var nok for mange Egil Svartdahls 
deltakelse på møtene tirsdag, onsdag og torsdag. Han kom med 
et spennende og engasjerende budskap om å leve i Guds velsign-
else. Ellers i løpet av uka hørte vi Bruno Knutsen, Viggo Klau-
sen, Willy Dahlskås og vår egen pastor Helge Terje Gilbrant. 
Arvid Pettersen løftet teltet i lovsang og tilbedelse.
Ellers var som alltid årets Telemarkstevne en flott anledning til 
fellesskap og gode opplevelser med kjentfolk fra hele fylket. Sola 
var vår venn, og satte en strålende ramme rundt stevnet. Selv om 
badevannet var 13 grader, kommunen hadde nemlig nettopp 
åpnet slusene, var det mange som tok mot til seg og fikk seg et 
skikkelig friskt bad.  

Telemarkstevnet 2013 

Nytt av året var Kafé 
Dennis, som ble en 
stor suksess, med  
Pizza fra formidda-
gen til langt på natt. 

Barna, Tweens og 
ungdommene hadde 
sine egne møter. Vig- 
go Klausen var med 
på barnas stevne 
noen dager, og for 
ungdommene var det 
god forkynnelse fra 
blant annet Egil Svart-
dahl og Britt Solveig 
Oleivsgard. Challenge 
fra Stathelle og Radiate fra Bergen ledet lovsang på ungdomsmøtene. 
Ellers var det aktiviteter for barn og unge gjennom hele uka, 
med brusskasseklatring og fotballturnering som høydepunk- 
tet. 

Som arrangør var det en stor gjeng fra Tabernaklet som var med 
å gjorde dette stevnet til den opplevelsen den ble. Ivrige folk fra 
vår menighet bidrog med alt fra kjøkken, renhold og vaktmann-
skap, til vertskap, stevnekomite og teknikk. I tillegg er det jo 
flere av medlemmene våre som er engasjert i Fyresdal Kurs og 
Leirsted AS, som bidrog på vegne av stedet under stevnet. Vi 
setter stor pris på den villigheten alle viser til å bidra, og vi vet 
at dette stevnet ikke hadde vært mulig å gjennomføre uten alle 
dere frivillige. 

Vi ser tilbake på Telemarkstevnet med takknemlighet til Gud 
og med glede over den opplevelsen det ble. Vi blir bare mer og 
mer glad i stedet på Fyresdal, og gleder oss til Telemarkstevnet 
neste år.
 Bjørn-Richard Pedersen    

Tweens-gjengen venter på dåpen i Fyresvatnet.

Dåp i Fyresdal. Pastor Helge Terje Gilbrant sammen med 
de to dåpskandidatene fra Tabernaklet, Sara Langvann-
skåsa (t.v.) og Celine Arnesen Roggenbiehl.

Stevnekoordinator Ole Holmen er 
fornøyd når møteteltet er reist.
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MENIGHETEN

Slutter som leder for eldrearbeidet:

Takk til Jostein Janøy

Tusen takk
til helhjertede medarbeidere!

Jostein Janøy har ledet eldrearbeidet i Tabernaklet de siste år- 
ene. Han har en stor kontaktflate blant eldre, og har vært  
omsorgsfull og engasjert leder av formiddagstreff og samlinger 
for de eldre. Han har også vært engasjert i turer, i besøkstjen-
esten, som forkynner og har også tatt en del begravelser.

Jostein og Esther Janøy flytter nå til Mjøndalen. De vil fortsatt 
stå som medlemmer i Tabernaklet, og Jostein ønsker fortsatt 
å være med i arbeidet for og med de eldre. Men da ikke som 
leder. På samlingssøndagen den 18. august ble Jostein av- 
takket for sin store innsats innen eldreareidet. Han ble over- 
rakt blomster og fikk en stor takk fra pastor Helge Terje Gil-
brant (bildet). Jostein på sin side takket for all støtte og for-
bønn, og uttrykte glede over all kontakten med de eldre i  
menigheten.

Ole Holmen

Bjørn Erik kom inn som leder av ungdomsarbeidet høsten 
2006. Da var ungdomsarbeidet i en liten bølgedal, men med 
begeistring, kraft og utholdenhet har Bjørn Erik vært med  
fostre frem en stor ungdomsflokk. Bjørn Erik har hatt for-
skjellige stillingsbrøker, for det meste 50%. 

Raquel har vært ansatt leder av barnearbei-
det, og også hun i en 50% stillingsprosent. 
Raquel var først ansatt to år som vikar da 
hennes forgjenger var sykemeldt, så i ett år 
før Carine ble fast ansatt. Raquel har vist en 
enestående fleksibilitet ved at hun har mak- 
tet å stå i et stort ansvar uten å vite hvor  
langsiktig arbeidet skulle bli. Hun har vist en 
ekte omsorg og fin innsats for bara i Taber- 
naklet.

Vi er glade for at hverken Raquel eller Bjørn 
Erik flytter fra byen og menigheten, så vi gle-
der oss til fortsatt å kunne se de i tjeneste for 
Ham som de så helhjertet ønsker å tjene. Vi 
takker for en god og fin innsats!

Helge Terje Gilbrant

På samlingssøndagen 18. august var tiden inne for å av-
takke to sentrale medarbeidere, Raquel Langvannskåsa  
og Bjørn Erik Søvde. Begge har vært med å tjene i viktige 
arbeidsgrener som henholdsvis leder av barnearbeidet og 
leder av ungdomsarbeidet. 
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PINSESTEVNE I SPANIA

Sammen for Skien
Etter et vellykket ”Sammen for Skien” i 2012, satser vi i år igjen med omtrent samme opplegget som i 2012.

Tidspunkt: Onsdag 17. okt. og lørdag 19. okt. Sted: Gulset kirke .

Hovedtaler: Martin Cave, IMI-kirken i Stavanger
Det blir to bønnedager torsdag og fredag, og off. møter fredag og lørdag kveld.

Se ellers annonsering i lokalpressen. Alle er velkommen!

Martin Cave (bildet) er prest, forkynner og forfatter. Han er født i England, 
oppvokst i Stavanger, utdannet lærer og har siden 1979 arbeidet i Stavanger 
Indre-misjon og IMI-kirken. Han ledet overgangen fra bedehus til selvstendig 
menighet, og er nå pastor i IMI-kirken og leder for en offensiv og nyvinnen-
de IMI Bevegelse. Sammen med Egil Elling Ellingsen har Martin Cave skrevet  
boken: ”Jesus som forbilde: For mennesker og menighet”, utgitt på Hermon 
forlag. Martin er gift med Irene, og sammen har de to døtre; Miriam Irene og  
Therese.                    Ole Holmen

 

Nydøpt og nygift 
Anne Aslaug Alme og Øyvind Lemika-Karlsen fra 
Skotfoss ble døpt i Tabernaklet 11. des i fjor. Den 5. 
juli d.å. ble de også viet av Helge Terje Gilbrant. Nå er 
de både nydøpt og nygift. Her er det flotte brudeparet 
i tradisjonsrike Telemarksbunader. 
Vi gratulerer!

Ole Holmen 

 
Annette 
Taranrød Semb 
og Petter Semb 
ble viet av Helge 
Terje Gilbrandt 
den 6/7-13.
Begge fra Skien -
bor nå i Kristian-
sand.

 
Karina Heian 
og Henrik Was-
kaas ble viet av 
Helge Terje 
Gilbrant den 
13/7-13 i Moland 
kirke – Fyresdal.
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Til lesernes informasjon: Tabernaklet har f.o.m. dette året 
gått inn som partner med Bibelselskapet i Israel med en 
økonomisk støtte  (30.000 kr/år) til evangeliseringsarbeidet. 
Andy Ball er ansatt i Tel Aviv.

Kjære Tabernaklet menighet: SHALOM fra Israel!

La meg først få takke dere for forbønner  for  og økonomisk 
støtte til arbeidet vårt i Israel. Ikke minst bønnene deres er av-
gjørende for at vi skal lykkes.
Vi arbeider bl.a. i de offentlige parkene. Der ferdes prostituerte, 
hjemløse, narkomane og papirløse flyktninger,  og det er langt 
fra ufarlig. Vi kunne fristes til bare å holde oss i Bibelselskapets 
butikk  og vente på kunder. Vi har air-condition der,  og det er 
absolutt mer behagelig, særlig i den varme årstida. Men Jesus ba 
oss gå ut og fiske mennesker. Og vi har erfart at syndere i dette 
miljøet er åpnere for evangeliet. De kjenner seg fortapt og søker 
en løsning på de mange problemer de har. Og Jesus er løsningen! 
Å  oppleve en narkoman som lyser av takknemlighet fordi han 
eller hun møter kjærlighet er stort. Om vi kjenner oss slitne og 
små når vi drar ut, kommer vi ofte fulle av mot og oppmuntring 
tilbake….og gleder oss til neste gang.
Vi går også ut på gatene og deler evangeliet med dem vi mø-
ter. Hvorfor? Rom. 10 gir svaret: Hvordan kan de påkalle en de  
ikke tror på? Og hvordan kan de tro om de ikke har hørt?  
Og hvordan kan de høre om ingen forkynner! Dette er grunnen 
til at vi går ut.
Litt om meg sjøl: Jeg ble født i Israel av rumenske foreldre. De 
var  jødisk ortodokse og fikk del i evangeliet gjennom nordmenn 
i Romania (dagens Norske Israelsmisjon). Foreldrene mine  
kom til Israel i 1949. Min far var en brennende kristen og vitnet 
frimodig om Jesus Messias. Mange kalte ham gal. Det er ikke 
så lenge siden troende jøder begynte å gå ut med evangeliet.  
Pris skje Gud, vi er mange ”gale” i dag!

MISJON

Bibelselskapet produserer traktater, bøker, bibeldeler og bibler, 
og DVD-er  for hele landet. I våre kampanjer deler vi ut mer 
enn 1000 nytestamenter på hebraisk, arabisk, spansk, engelsk og 
fransk. Vi har litteratur på 30 forskjellige språk og deler det ut 
gratis når vi merker at de vi er i kontakt med virkelig ønsker det. 
Kostnadene for hver kampanje beløper seg til mer enn 20.000 
kroner . Er det mulig,  får vi telefonnummer og adresse for å 
følge opp og lede dem til en forsamling nær der de bor. De frivil-
lige i våre team kommer fra forskjellige messianske forsamlinger, 
med anbefaling fra pastoren. Jeg har arbeidet i Bibelselskapet i 
30 år og har aldri opplevd en slik hunger etter Ordet som det 
siste året.
I Israel er  folk, ikke minst de unge, trøtte av krig og økonomiske 
problemer. Mange unge reiser til Det fjerne Østen etter militær-
tjenesten og er åndelig søkende. Noen israelske troende reiser  
etter og leter etter søkende unge på rockekonserter, badestrender 
og New Age-festivaler. Vi planter og vanner og ber om frukt.
Det betyr så mye for oss at dere står med. Dessverre er det ikke 
mange menigheter som støtter evangelisering blant jøder og ara-
bere. Desto mer oppmuntrende er det for oss at dere er med i 
forbønn og offer. Når folk spør hvem som betaler for litteraturen 
de får, sier vi: Venner fra Norge, Tyskland, Sveits og Danmark. 
De blir overrasket over å høre at noen tenker på dem .
Planer for neste år: Vi har søkt om tillatelse til å ha konserter 
og drama på offentlige steder. Vi disponerer dyktige musikere 
og folk som kan drama. Det er planer om trykking og produk-
sjon av mer materiell til kampanjene, så langt som økonomien 
tillater.
Jeg kommer mer enn gjerne til Norge og ser fram til å hilse på 
dere, og å fortelle om hva som skjer.

SHALOM.
Deres medarbeider
ANDY BALL

Hilsen fra Andy Ball 
Bibelselskapet i Tel Aviv, Israel
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MISJON

Nytt fra Egypt

Barnevelsignelse
1. september ble Joel barnevelsignet. 

Foreldre er Lena og Tor Ivar Guttormsen.

Menigheten vår er jo sterkt engasjert i Egypt. Flere har vært  
på besøk der i roligere tider, og lederen av Paul’s Ministry  
(Paulus’ Tjeneste), John, har besøkt oss ved to anledninger, 
den siste gangen sammen med kona Rasha. Arbeidet de leder 
har 25 heltidsansatte og en lang rekke frivillige.
Ettersom det er stor uro for tida i Egypt og de kristne står  
utsatt til, har vi skrevet og spurt John om en situasjons- 
rapport. Han svarer:

Vi takker dere for forbønner og omsorg i ei vanskelig tid for 
landet vårt og for de kristne her. Det er ikke bare et kupp 
som  skjedde da presidenten ble avsatt. Mer enn 30 millio-
ner egyptere står bak.

Antall kirker (oftest koptiske) ødelagt i Det Muslimske 
Brorskaps herjinger er mer enn 70. Over halvparten er  
fullstendig brent ned og ødelagt, mens resten er mer og  
mindre skadet. Brorskapets sanne ansikt viser seg nå. De er 
terrorister, det går opp for flere og flere egyptere.
Gud velsigne dere!

John

Når dette skrives er det fortsatt unntakstilstand i de store  
byene. Som partnere står vi med i forbønn. Be om frimodig- 
het og visdom for alle kristne i landet og for de styrende på 
alle plan. 

SIDE 13



MISJON

Fra Tjernobyl-butikk
til senterbutikk

Tsjernobyl-komiteens arbeid startet for vel 20 år siden, etter 
kjernekraftulykken ved Tsjernobyl. Det ble tatt i mot barn 
fra Ukraina og andre naboland i flere påfølgende år, og etter 
det har Tsjernobyl-komiteen hatt et omfattende hjelpearbeid 
i Ukraina med bl.a. jevnlige hjelpesendinger. Hovedinntek-
ten har vært bruktbutikken i Kverndalen. På vårparten i år 
bestemte Tsjernobyl-komiteen seg for å avslutte arbeidet med 
bruktbutikken fra 15. juni d.å. I løpet av året vil også arbeidet 
i komiteen bli avsluttet. Engasjementet mot Ukraina vil da bli 
videreført gjennom misjonsrådet. 

Søndag 09. juni var det gudstjeneste med en spesiell marke-
ring av Tsjernobyl-komiteens arbeid. Pastorparet fra Filadelfia, 
Kien, Olga og Anatolij Kozachok m.fl. fra Ukraina var invi- 
terte gjester denne dagen. Etter gudstjenesten var det fest-
middag i kafé Seehuus, der Tsjernobyl-komiteen og leder Laila 
Norrman ble avtakket både fra Tabernaklet, samarbeidspart- 
ner Kontorbygg, og også fra vennene i Ukraina som hadde 
med spesielle gaver til hver enkelt i Tsjernobyl-komiteen. Fra 
menighetens side er vi både takknemlig for og stolt av det  
flotte arbeid som gjennom mange år er nedlagt. Tusen takk 
Laila og Willy, Rolf og Ally og dere alle sammen!

For å kunne videreføre arbeidet med bruktbutikk, dog med 
et annet formål, tilbød Tsjernobyl-komiteen den nystarta  
foreningen Evangeliesenterets venner i Grenland å overta  
butikken. Noe foreningen takket ja til. Fra 19. august var 
butikken i gang igjen med det nye navnet ”Senterbutikken”. 

Mange medarbeidere er blitt med videre, og det er også flere 
nye. Anton Kolle er leder for Senterbutikken, som sammen 
med Senterbua i Prinsessegata drives for å samle inn midler 
til rusomsorg, for å støtte Evangeliesenteret og for å etablere 
Grenland kontaktsenter, et nystarta arbeid for rusavhengige 
i Grenland. Dette nye kontaktsenteret ligger i Sverresgate i  
Porsgrunn (tidl. Jernbanegata), og vil etter hvert romme 
inntak, kontaktstue (varmestue), kontaktkafe m.v. Styret i 
Evangeliesenterets venner i Grenland består av Ole Holmen  
(leder), Anton Kolle (kasserer), Alf Dagfinn Hovland, Mor-
ten Gregersen og Gro Jøntvedt. Styret er takknemlig for at vi  
fikk overta denne godt drevne og sentralt belggende brukt- 
butikken i Kverndalen. Vi ber om støtte og forbønn for å  
kunne hjelpe rusavhengige i Grenland på beste måte.

Ole Holmen

Pastor Helge Terje Gilbrant takker Tsjerbobyl-komiteen  
v/ Laila Norrman, i gudstjenesten i Tabernaklet den 9. juni 
d.å.

Senterbutikken åpnet 19. august d.å. Her er medarbeidere og kunder på åpningsdagen. 
Butikkens leder Anton Kolle t.v. i bildet. 
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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

Tlf. 35 54 57 35 • Mobil 90 59 77 38
Skiensvn. 750, 3830 Ulefoss

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
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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!

Kick-off Weekend 2013
Fyresdal


