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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
Fra 01.01.-14 Vidar Tellefsen
Barnepastor:  Carina Arca
Ungdomsleder:  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 

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 

’’Fornuften’’ sier det er umulig!
For ikke så lenge siden leste jeg en 
andakt som beskrev Jesu under da 
hans døde venn fikk livet tilbake.  
Lasarus hadde alt ligget flere dager 
i sin grav, men da kom Jesus. “Troen 
sa: Det er mulig. Fornuften ropte det 
er umulig! Det stinker av ham, det er 
umulig!” Så fortsatte andakten med 
en sterk oppfordring om at vi aldri må 
lytte til fornuften, men bare til troens 
stemme.

Tro eller fornuft
Jeg tror jeg forstår hva andaktsholderen mener, og det vil 
jeg være enig i. Men når det er sagt, jeg er langt fra enig i 
det andaktsholderen skriver. Med retoriske grep kan vi lage 
kunstige skiller og feilaktige motsetninger mellom fornuft og 
tro. Det er ikke slik at vi må velge tro eller fornuft, langt ifra! 
Fornuften har aldri sagt at noe er umulig for Gud, det er det 
dårskapen som sier. Fornuften har aldri sagt at det ikke finnes 
noen Gud. Det er dåren som sier i sitt hjerte at det ikke er 
noen Gud. Så vil noen si at det er den “menneskelige fornuft” 
som sier at Gud ikke kan gjøre under, og igjen møter vi 
retorisk skyggelegging. Det er ikke “den menneskelige” 
fornuft som forkaster troen på Gud, det er det falne, 
stolte menneskets fravær av fornuft som forkaster Gud.

Tro og fornuft
Jeg vil anbefale boken “Eksisterer Gud”, skrevet av Atle 
Ottesen Søvik og Bjørn Are Davidsen. I boka går forfatterne 
systematisk gjennom ulike argumenter for troen på Guds 
eksistens. Argumentene har en religionsfilosofisk forankring, 
men forfatterne trekker også inn relevante data fra naturviten-
skapen. Denne boka gir særlig unge mennesker, som kan få 
et brutalt møte med ateisme både på universiteter og arbeids-
plasser, et godt fundament. Det er ikke ufornuftig å tro! 
Gi gjerne boken som en julegave.

“At din tro ikke må svikte”
Jesus ba for Peter at troen ikke skulle svikte. Vi trenger 
både å be og å undervise om det samme. Troen blir angrepet 
på mange måter. Som troende må vi passe oss for at ikke våre 
ord blir trosnedbrytende, men alltid trosbyggende. Alt vi sier 
og gjør skal styrke våre medmenneskers tro på Gud. Dersom 
vi f.eks. påstår Gud har lovet ting som han ikke holder, eller 
at fornuften ikke lar seg kombinere med tro på en allmektig 
Gud så bygger vi ikke troen hos reflekterende mennesker, 
men dessverre tvert imot.

Gud er undrenes Gud, og det har alltid fornuften visst!

Helge Terje Gilbrant
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Frist for innlevering av stoff til nr 1/2014 er 15. februar 2014

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
22.12. kl. 17.00: Vi synger julen inn. ”Himmel på jord”. 
         MILK m.fl. Appell v/ Helge Terje Gilbrant. Kafé.
24.12. kl. 15.00:  Julaften! Helge Terje Gilbrant taler. 
         Carina Arca og ”Julekoret”.
25.12. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Ole Holmen taler. Sang: Laila Holmen.
29.12. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Helge Terje Gilbrant taler.
         Sang: Odd Arvid Stykket m.fl. Kafé. 
30.12. kl. 18.00:  Nyttårsfest for voksne. Evangeliekoret m.fl.
 Pris kr 200,-. Påmelding til men.ktr. 35520146.
31.12. kl. 20.13:  Nyttårsfest for ungdom. Påmelding til 995 17 923.
05.01. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Helge Terje Gilbrant taler. 
08.01. kl. 20.00:  Felleskristen bønn i Tabernaklet
12.01. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Tema: Videre (1).
15.01. kl. 19.00:  Israelkveld. Dag Øyvind Juliussen, ICEJ
19.01. kl. 11.00:  Storsøndag. Helge Terje Gilbrant taler. Tema: Videre (2).
Uke 4: Menighetens bønneuke
23.01. kl. 19.00:  Alpha-middag.
26.01. kl. 11.00:  Gudstjeneste. Tema: Videre (2). Arvid Pettersen. Misjon.
06.02. kl. 19.00:  Alpha-oppstart (1. samling). 
09.02. kl. 11.00:  Skidag.
09.02. kl. 18.00:  Kveldsmøte. Evangeliekoret. 
23.02. kl. 11.00:  Storsøndag. Helge Terje Gilbrant taler. Misjon.
06.03. kl. 19.00:  Årsmøte for menigheten.
09.03. kl. 17.00:  Årsfest (åpent for alle).
16.03. kl. 11.00:  Storsøndag. Helge Terje Gilbrant taler. Arvid Pettersen.
22.-23.03.: Alpha-weekend på Gavelstad.
30.03. kl. 17.00:  Alle sammen gudstjeneste
04.-06.04.: Ungdomskonferanse i Tabernaklet
Uke 15: Påskevandring for barnehager.

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

Jubilanter:

80 år:
Alfhild Irene Vaag 30.01.14

75 år:
Ragnhild Ekornrød 05.01.14
Grethe Rustad 10.01.14
Tom Dag Andresen 21.02.14
Bjørgun Kjærsgaard 22.02.14

70 år:
Jorunn Karlsen 09.02.14
Jan-Kristian Viumdal 17.02.14
Anne Marie Wallmark 23.02.14

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

Barnevelsignelse:
Joel Guttormsen 01.09.13

Døde:
Jan Kristensen 12.09.13
John Mikalsen 25.09.13
Else Karin Steenbuch 19.10.13
Valdis Helene Johansen 29.10.13
Mette Johansen 05.11.13

Døpte:
Therese Bergerud 15.09.13
Naomi Guttormsen 15.09.13
Ole André Sørensen 15.09.13
Ruben Sørensen 15.09.13
Kristi Ziegler-Olsen 15.09.13
Liv Mostert 15.09.13
Pablo André Arca 27.10.13
Benjamin Christer Follegg 27.10.13
Carl Erik Blomfeldt 12.11.13

Nye medlemmer:
Sara Langvannskåsa 15.09.13
Naomi Guttormsen 15.09.13
Ole André Sørensen 15.09.13
Ruben Sørensen 15.09.13
Kristi Ziegler-Olsen 15.09.13
Liv Mostert 15.09.13
Celine Arnesen Roggenbiehl 15.09.13
Jin-Samuel Gare Nilsen 15.09.13
Sven Tollefsen 20.10.13
Pablo André Arca 27.10.13
Benjamin Christer Follegg 27.10.13
Carl Erik Blomfeldt 12.11.13
Solveig Bjørntvedt Wiik 12.11.13
Audun Flaaten 10.11.13
Mette Helen Vindenes 17.11.13
Harald Vindenes 17.11.13
Rannveig Vindenes 17.11.13

Behov for kjøkkenhjelpere
Det er hyggelig med storsøndag med etter- 
følg-ende middag. Det er nå stort behov for å 
være flere som kan bidra med matlaging på 
disse søndagene. Det er ikke så krevende som 
en skulle tro og enhver som har interesse og 
litt kunnskap om matlaging vil takle det lett. 
Det vil bli gitt nødvendig opplæring.
Det er også behov for flere medhjelpere til 
kafegruppene som har ansvar 2-3 ganger i året.
Interesserte kan kontakte 
Randi W. eller Marianne T.  
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BARN OG UNGE

HalloVenn – 
et fantastisk arrangement!

Barnerommet ble gjort om til blindebukk hule og var en heldig 
kunne en finne masse godteri i blinde der inne! Noen måtte 
kjempe for godteriet i Sumobryting, mens andre fikk godteri i 
premie for stor tålmodighet under ansiktsmalingen. 

Fiskedam, skoeskestabling, treffe blinken, hamrekonkurranse, 
ballongfigurer, og lottospill. Det meste ble prøvd av de som 
var med, noen rakk også å gjøre aktivitetene flere ganger. En 
populær post var vennefotograferingen, se bilder!

Ruben Gazki avsluttet kvelden med et trylleshow fylt av gode 
poeng. Både barn og voksne ble underholdt av han. 

Helt til slutt ble foreldreloddet trukket og en fornøyd familie-
far kunne ta med hjem Noas Ark kake bakt av Heidi Viken. 

Helt til sist: Menigheten vår er velsignet med mange flotte 
mennesker som stiller opp på et slikt arrangement. Vi var over 
60 mennesker involvert for å gjennomføre HalloVenn. Barn, 
unge, voksne og eldre, alle generasjonene var representert.  
Tusen takk til alle.

Carina Arca

Det var en økning på 70 barn fra i fjor og vi kunne ønske 240 barn og rundt 90 voksne 
velkommen til lek, sang, dans, kafe, show og moro. 

Lenge før dørene åpnet var barna klare til å sette i gang med aktivitetene som var satt opp 
rundt om i lokalet.

Dåp i
Tabernaklet
Denne høsten har det vært 
dåp hele tre ganger. 
Til sammen har 9 unge og 
gamle valgt å la seg døpe. 

På bildet, tatt 27. oktober, 
er det Benjamin Follegg 
og Pablo Arca som er klare 
til dåp. 

SIDE 4



BARN OG UNGE

DoC-klubben
Høsten 2013 har en fin gjeng på rundt 15 stk samlet seg på 
loftet i barnehagen annenhver fredag kveld. 
DoC-klubben var i sin tid navnet på hele menighetens ung-
domsarbeid. Bokstavene står for: D – Disiples, o – of og  
C – Christ, Kristi disipler. Noe vi alle kan være- med ønske om 
å lære av Jesus. 

Aldersgruppen som deltar i klubben nå kaller vi tweens (Fra 
ordet between - mellom) 6.-  til 9.klasse. De er i alderen hvor 
en ennå er barn, men på god vei til å bli tenåring og ungdom. 
På DoC er det kiosk, spill, konkurranse, åpen mikrofon, små 
konserter, undervisning og fellesskap. Klubben avsluttes rett 
før ungdomsmøtet starter og det gir en fin overgang for de som 
går dit etterpå.

Hvert halvår har medlemmene i klubben mulighet til å bli 
med på en spesiell aktivitet. I høst var det bowling og pizza i 
Porsgrunn. Bra å møtes på en annen arena og gjøre noe mor-
somt sammen, bli bedre kjent med hverandre!
I desember starter småfellesskap for denne aldersgruppen opp. 
Vi ønsker at våre tweens får vokse i kunnskap om Jesus og i sitt 
forhold til Han, samtidig som de utvikler vennskap med barn 
på sin alder. 

Carina Arca

Desember kan for noen være en travel tid.  
Hyggelig julehandel blir mas og krangling  
mellom barn og foreldre. Andre sliter med å 
glede seg over høytiden da de ikke opplever  
en gledelig tid. I år prøver vi i barnearbeidet 
å hjelpe til ved å gi noen timer på lørdagene i  
desember og fylle de med gode opplevelser. Disse 
timene kan foreldrene gjøre unna oppgaver som 
barna ikke vil ha noen glede av og bruke tiden 
med barna til noe positivt!

Lørdagene 7/12, 14/12 og 21/12 vil vi bruke  
lokalene til Tabernaklets barnehage mellom kl. 
10.00 og 15.00. 

Barn under 3 år bør ha med en forelder for at 
opplevelsen skal bli god. 

Vi leker inne og ute, spiser mat, har sangsamling, 
baker, lager ting og har det hyggelig sammen. 

Carina Arca

Vi tenner våre lykter
.... noen timer med PTB 
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UNGDOM

Høst
Et nytt semester nærmer seg slutten for TabbenUng, ungdoms-
arbeidet i Tabernaklet. 

Når vi skal oppsummere dette året er det mange ting å være 
takknemlig for. Bare jeg tenker på Kickoffweekend, Høstleir, 
Get Focused, Leeland-konsert og mange andre arrangement, 
blir jeg takknemlig for å få lov til å være en del av arbeidet 
blant de unge i vår menighet. 
 
Å bli bedre kjent med folk, opp-
leve at hjertene deres ønsker mer 
av Gud, se at vennskapsbånd  
blir knyttet, og at det gror godt 
i rekkene er et privilegium. Og 
dette er nok det jeg kjenner 
mest når jeg ser tilbake på denne 
høsten. Vi har fått være med på 
mange spennende ting, men det 
viktigste er det som skjer hver 
tirsdag og fredag. At mennesker 
får oppleve Gud og fellesskapet 
i menigheten som noe godt og 
som noe viktig for deres liv, og 
at de får oppleve det i deres egen 
menighet, det må være noe å 
strekke seg enda lenger etter.

Vi har jobbet sammen med res-
ten av menigheten rundt temaet 
Dypere-Sterkere-Videre. Jeg har 
stor tro på at flere av ungdom-
mene våre kan se tilbake på den-
ne høsten, og se at de har vokst 

i troen si. Ved å undervise om de grunnleggende tingene som 
frelse, åndsdåp og å leve ut livet som kristen, håper jeg at vi  
har fått lagt en grunnvoll slik at våre unge har noe å bygge  
kristenlivet sitt videre på. Selv om jeg må erkjenne at det er 
mye land og innta, og mye å strekke seg mot, tror jeg vi har 
lykkes med å gi folk evangeliet i ord og at folk også har fått 
oppleve det i sine liv. Dette er jo det viktigste vi kan gjøre. 

Et av høydepunktene for meg 
denne høsten var å få ha ung-
domsgudstjeneste på søndag 
formiddag i november. Det at 
vi unge får komme inn og gi det  
vi har, setter jeg utrolig stor  
pris på. Jeg er stolt av å ha unge 
rundt meg som er både dyktige 
og brennende i det de driver 
med, men jeg er minst like stolt 
av å tilhøre en flergenerasjonsme-
nighet som slipper til yngre kref-
ter og lar oss få spillerom. Jeg får 
bare positive tilbakemeldinger, 
og det er godt å kjenne at vi er  
én menighet som står sammen. 

Til slutt vil jeg takke alle som ber 
både for ungdomsarbeidet og for 
meg. I hverdagen er det godt å 
vite at vi har en hel menighet i 
ryggen. 

Guds velsignelse til hver enkelt!

Bjørn Richard Pedersen
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UNGDOM

Get Focused
1.-3. november dro ungdommene fra Tabernaklet til Tøns-
berg sammen med ungdommer fra Gulset Kirke og Stat- 
helle. Sammen dro vi på festivalen Get Focused, som menig- 
hetene i Tønsberg arrangerer hvert år. 2000 ungdommer  
var samlet til møter, volleyballturnering, seminarer og mye 
moro. 
Høydepunktet for mange var kanskje at Jesus Culture, et 
kjent lovsangsteam fra USA hadde tatt turen til Norge for å 

tilbe Jesus sammen med oss denne helga. Ellers var det god 
forkynnelse, 5. plass i volleyballturneringen, lite søvn, mye 
mat og alt annet som hører til festivallivet. Fra Tabernaklet  
var vi rundt 40 ungdommer, inkludert TenTro-Elevene våre,  
og alle storkoste seg. Folk fikk oppleve mer av Gud og det er  
ikke tvil om at det var en fornøyd gjeng som kom hjem til  
Skien, dog en time forsinket da brannalarmen gikk 10 minut-
ter før avslutningsmøtet var ferdig! 

Fredag til tirsdag i høstferien ble Fyresdal Kurs- og Leirsted 
nok en gang inntatt av ungdommer fra Pinsemenighetene 
i Telemark. Ca. 100 deltakere nøt noen flotte dager på vårt  
fantastisk fine sted, med godt vær og mye spennende på pro-
grammet. 
Som vanlig var leiren delt inn i aktivitetsgrupper, så deltakerne 
selv fikk velge om de ville danse, synge, bake, spille musikk, 
drive idrett, filme, ta bilder osv. Alle så ut som de hadde det bra 
på gruppene, og resultatene som ble vist frem på leirkvelden 
var strålende gjennomført. 
I år hadde leirteamet satset skikkelig, og fått Paul Colman, 
en australsk artist, til Fyresdal. Mange av ungdommene had-
de hørt Paul før, blant annet på Skjærgårds og på 16. mai- 
konserten på Tabernaklet. Konserten med Paul ble en brak- 
suksess, som gjorde at hvertfall en av deltakerne sa: ”Dette  
er den beste leiren jeg har vært på noen gang”.
Ellers var det et team fra Arena som hadde lovsangen, mens 
Helge Flatøy forkynte. Mange ungdommer fikk en sterk opp-
levelse av Gud, og som så ofte før, bar leiren preg av at folk 
søkte frem i ettermøtet og ønsket å få et møtet med Ham.
Som alltid var Tabernaklet sterkt representert både blant del- 
takere og ledere. Det er godt å se at ungdommene søker til leir, 
og at de blir med å ta ansvar når de blir eldre.
En spesiell takk til Raquel Langvannskåsa som var med som 
Leirsjef!

Bjørn-Richard Pedersen

Høstleir
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Jeg er så takknemlig for å tilhøre storfellesskapet Pinsekirken  
Tabernaklet! Dette er mitt «hjem», ikke bare åndelig, men også 
for hele meg - og min familie! Her kan jeg være meg selv, kjenne 
fellesskap og samhørighet, og samtidig få «påfyll» i mitt eget  
åndelige liv.  Det er utrolig godt å møtes, ta del i undervisning, 
sang, fellesskap og åndelig enhet. Personlig synes jeg menigheten 
er full av fantastiske flotte mennesker! 

Oppdraget
Sammen med pastoren og andre fra ledel-
sen, har jeg fått i oppdrag å kartlegge behov 
for småfellesskap. Dette gjelder medlem-
mene, men også andre som er tilknyttet 
menigheten. 

Generelt tror jeg at en menighet alltid har 
et potensiale til å ta bedre vare på hverandre 
og se hverandre, og til å nå nye mennesker! 
Enkelte kan slite litt for å bli kjent i en stor 
menighet. Mindre grupper kan dekke slike 
behov! Jeg tenker at slike småfellesskap kan 
bidra positivt til f.eks:

•   omsorg for hverandre, bli «sett»
•   nærhet, kjennskap, vennskap skjer på 
 en naturlig måte i hjemmene våre
• lettere og dele tro, åndelige 
 spørsmål o.l.
• involveres i hverandres liv (i den grad
  man ønsker selv)
• delt glede blir større, delt sorg blir 
 mindre?
• flere får delta, «gi og ta», utvikle tjenester
• bygge hverandre opp i en positiv atmosfære 
• lett å invitere nye mennesker, som også kanskje er ukjent 
 med kristen tro? 
• «sammen blir vi sterkere»

Hvem?
Pr i dag er det registrert 20 forskjellige småfellesskapsgrupper 
med ca 160-170 personer. Med utgangspunkt i menighetsmed-
lemmene, er ca 80 % i alder 50 år og oppover, og ca 20 % i alder 
18-50 år. Sistnevnte gruppe har nok et høyt aktivitetsnivå på 
mange områder i livet, og mange har nok også møteplasser der 
man deler fellesskap, også i menigheten.

Men – personlig tror jeg at mange, selv i hektiske hverdager, 
kan ha behov for nære og personlig små fellesskaps, der man på 

naturlig måte kommer tettere inn på hverandre og deler tro og 
liv. Gruppene som eksisterer i dag treffes i hovedsak hver 14. 
dag, som regel på rundgang i hjemmene. Størrelse på gruppene 
er stort sett fra 8–10 personer. 

Fram til i høst er det Ole Holmen som har ajourført gruppene. 
Han har gjort en kjempejobb! Gjennom bl.a Annerledeskvelder, 

Evangeliesenterarbeid og Alfakurs har han 
vært en viktig brikke inn i dette arbeidet. 
Pastoren vår, Helge-Terje Gilbrant, vil hel-
digvis fremdeles være med i arbeidet. Det 
er nå forandret navn fra «husgrupper» til 
«småfellesskaps grupper».´

Fokus fremover
Målet er enkelt: Alle skal få et godt tilbud 
om å delta i et små fellesskap. For å nå det 
arbeider vi med å kartlegge de forskjellige 
alderssegmentene for å se hva vi kan gjøre 
for å gi et slikt godt tilbud. Det er veldig 
flott om den enkelte kan ta direkte kontakt 
med enten meg, menighetskontoret, Helge 
Terje eller andre i ledelsen.

Uorganiserte småfellesskap:
Selv om organiserte småfellesskapsgrupper 
er supert, - tenker jeg samtidig at fellesskap 
vi deler generelt med hverandre er så vik-
tig. I hele høst har vi hørt flott undervis-
ning om «dypere, sterkere og videre», der 
nettopp fellesskapet med hverandre, og 

fellesskap med vår Herre, har vært et gjennomgående tema.  
Vi ønsker jo alle en omsorgsfull, inkluderende og delaktig  
menighet, og de gode nyhetene er at vi alle kan være med å 
bidra! 

Ønsker du delta? 
Ny epostadresse er opprettet til formålet: 
Fellesskap@tabernaklet.no. Send meg en mail!
Jeg kan også kontaktes på tlf. 478 34 253 (etter kl. 17.00) 
eller Menighetens kontor - tlf. 35 52 01 46.

Med de beste ønsker og håp om flere nye småfellesskapsgrupper, 
hilser jeg med Apgj. 4:32

Wenche Lien    

Småfellesskap
– bli med

Wenche Lien
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Det var kalt der på Betlehemsmarken. Gjeterne forsøkte å holde 
varmen så godt de kunne. Det var midt i den lange nattevakten. 
Da brukte de å samtale og fortelle hverandre historier. En av 
dem sa: ”Jeg tviler nesten på at himmelens 
Gud er med oss, for han har jo ikke opp-
fylt løftet ennå om å sende Messias ned hit  
til Israels folk.” Da sa en annen: ”Jo, jeg er 
sikker på at Israels Gud er med oss, for han 
sa til profeten: Det folk som vandrer i mørket, 
får se et stort lys; over dem som bor i skygge-
landet, stråler lyset fram”. Han fortsatte ivrig: 
”Og til profeten sa han også: For et barn er 
oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt 
på Hans skulder.”  ”Kanskje det er en gjeter 
fra Betlehem,” sa en tredje. ”For det står 
visstnok skrevet i en av profetene: Men du, 

Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg 
komme en mann som skal være hersker over Israel. Det står også: 
Han skal stå og gjete i Herrens kraft, med makt og myndighet fra 

Herren sin Gud”. ”I så fall”, sa en fjerde 
gjeter, ”jeg undres på når dette kommer 
til å skje?”.  - Det ble stille en liten stund.  
De tenkte alle sammen på det de hadde 
snakket om. Da var det en av gjeterne som 
kom på noe han synes var veldig fint, noe 
han bare måtte si til de andre: ”Tenk om 
det skjer her i Betlehem, akkurat nå, i natt, 
mens vi gjeter sauene våre! Da ville i hvert 
fall jeg tro at Israels Gud ikke har glemt oss!”. 
Det ble stille lenge.  - Plutselig ble stillheten 
brutt av et stort og mektig lys, og en engel fra  
himmelen viste seg for dem ……

Gjeterne i Betlehem
Av Ole Holmen

TABERNAKLET

Reise er interessant på mange måter. Ikke minst det å møte mennesker! Noen ganger står du eller  
jeg på bussholdeplassen eller flyplassen, sammen med andre, med helt forskjellige ”mål” for reisen.  
Ikke alltid er man sikker på hvilken buss som gjelder, eller man går til ”informasjonen” for å bli ori-
entert om flyavgangen, og riktig fly! Det er ikke alltid slik at vi møter noen som er til hjelp for oss i  
slike sammenhenger. Svaret du får kan være for eksempel slik: ”Beklager – jeg er ikke kjent her ”!  
Du går videre til en annen og spør: ”Vet du hvilken buss - - -, er dette toget til - - -, kan du si meg veien, 
osv. Hvor godt og trygt det kjennes å være i et ”reisefølge” med noen som kjenner veien!

Vårt anliggende som kristne er å kunne hjelpe mennesker å finne ”veien”! Veien til Jesus og veien til 
himmelen.  Mange er usikre på den!

Skal du og jeg kunne si til slike spørsmål: ”Ja, den veien kjenner jeg. Kom å bli med meg – jeg skal 
også dit”!

Jesus sa: Jeg er veien sannheten og livet! (Joh. 14, 6)

Roald Heiberg 

Reisefølge
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“Se, jomfruen skal bli med barn og  
føde en sønn, og de skal gi ham navnet 
Immanuel – det betyr: Gud med oss.” 
(Matteus 1:23)

Det var en herrens engel som forklarte Josef  
underet, Jesus skulle bli født av jomfru Maria! 
Evangelisten og apostelen Matteus forklarer det 
hele ved å understreke at slik skulle profetordet 
oppfylles. Profeten hadde århundrer tidligere gitt 
Jesus navnet Immanuel. Det siste Jesus sa før han 
forlot sine disipler var ikke bare å understreke  
oppdraget, men også å gi dem løfte om sitt nær- 
vær! Da Matteus skulle finne de siste avslut- 
ningsordene til hele sitt evanglium siterer han 
Jesu egne ord: “Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende.” 

Gud er med oss!
Julebudskapet er mangfoldig, men noe av det  
sentrale er utvilsomt løfte om Guds nærvær, han 
er med oss. Hans nærvær kan forstås slik at han 
står med oss og er hos oss. Når Jesus forklarte  
disiplene betydningen av sin død, oppstand- 
else og himmelfart sier han til dem at dette er til  
deres eget beste, “for dersom jeg ikke går bort, 
kommer ikke Talsmannen til dere”. Fortellingen 
om Jesus er proklamasjonen om Gud som sø-
ker oss mennesker. Når vi leser i Det gamle tes-
tamente møter vi Gud som skaper, i Det nye  
testamentet møter vi Guds Sønn som frelser.  
Etter Jesu himmelfart møter vi Guds ånd som  
Talsmannen, trøsteren, veilederen og forbederen. 
Hele tiden møter vi Gud som den som vender seg 
til oss, han er ikke imot oss, han er med oss!

Gud holder ord!
Det er vel egentlig ikke nødvendig å be Gud om 
at han skal være allmektig, vi trenger heller ikke 
be om at han skal være kjærlighet, rettferdig eller 
hellig. Gud er det! Vi trenger heller ikke be Gud 
om at han skal være med oss, det er ikke nødven-
dig å be Ham om ikke å forlate oss. Gud holder 
ord, og han lovet disiplene at han skulle være med 
de alle dager, det er et løfte ikke bare til apostlene 
den gangen, det er et løfte til alle Guds barn. 

Et evighetsperspektiv
Jesus forsikret en engstelig disippelflokk om at 
de en gang skulle få oppleve å se Ham igjen. “Og 
når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil 
jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal 
være der jeg er.” Halleluja! Jesus trøster disiplene 
med at han skal slett ikke skilles fra de for alltid, 
han vil at de skal være der han er. Advent betyr 
egentlig “komme” og adventstiden er en tid da 
vi forbereder Hans komme! Han kom en gang til 
denne jord, født i en stall i Betlehem. Han kom-
mer til oss hver en dag, han er hos oss ved sin  
gode Ånd. Men han kommer igjen, Immanuel! 
Gud er med oss, ikke bare for en begrenset tid. 
Paulus skriver i 1 Tess. 4:17b om det som er på 
den andre siden av død og grav, han oppfordrer 
leserne til å trøste og minne hverandre om at en 
dag skal vi igjen møte den oppståtte Jesus “Og  
så skal vi være sammen med Herren for alltid!” 

Han kom en gang. Han kommer til oss hver dag. 
Og Han kommer igjen!

Helge Terje Gilbrant   

Immanuel –
      Gud med oss!
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TABERNAKLET

Hjertelig takk til
Ole Holmen
Kjære Ole!

På denne måten vil jeg takke deg så hjertelig for de 7½  årene 
som vi har fått arbeidet sammen. Allerede da jeg som forstan-
der fikk begynne min tjeneste i menigheten hadde du flere års  
tjeneste bak deg, både som eldste og som ansatt menighets- 
arbeider. Når jeg begynte tilbød du deg å trekke deg tilbake  
slik at jeg selv kunne velge min medarbeider, men var det noe 
jeg ikke ønsket så var det å miste din ekspertise, arbeidskraft  
og ikke minst ditt varme engasjement for mennesker som sær- 
lig trengte oppmuntring og støtte. Du sa at jeg kunne regne  
med at du ville være i menighetens tjeneste i fem år, du gav  
menigheten mer enn det, og det takker vi deg for!

Ganske raskt ble ditt ansvarsområdet omdefinert slik at du ble 
menighetens administrative leder, men med fortsatt ansvars- 
området innenfor omsorgsarbeid og alminnelig menighets- 
arbeid. Ole, du har gjort langt mer enn det du som ansatt var 
pliktig å gjøre, mye mer! Du er en person som ser et behov og 
gjør ditt ytterste for å gjøre det som trengs. Du er rett og slett 
en person som vil gjøre ditt beste i enhver oppgave som blir  
deg betrodd. Takk skal du ha for trofasthet!

Jeg forstår at du ønsker å bruke mer tid på direkte omsorgs- 
arbeid og mindre tid til menighetsadministrasjon. Jeg vet jo at 
Evangeliesenteret har en stor plass i ditt hjerte, nå kan vi ikke 
annet enn å glede oss med lederskapet i Evangeliesenteret over at 
de får enda mer av din tid og engasjement. Vi ønsker deg lykke 
til videre i den tjenesten.

Ole, jeg og hele menigheten er så takknemlig for at du ikke  
slutter i menigheten, men fortsatt vil være et aktivt medlem av 
Tabernaklet. Takk for at vi, i forståelse med Evangeliesentret, 
får benytte deg bl.a. til å lede Alpha kurs og ellers at du vil bistå 
Vidar Tellefsen med å ta over noen av dine ansvarsområdet.

Til slutt, kjære Ole! Takk for fellesskapet som du og jeg har fått 
dele med hverandre. Et fellesskap i arbeidet for evangeliet.

Helge Terje

Bjørn Richard Pedersen
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MISJON

For mer enn ett år siden begynte Martha og Helge Magne  
Øya og jeg å planlegge en ny tur sammen dit. For nye lesere 
av PT kontakt kan jeg fortelle at jeg var misjonær i Argentina  
fra 1967 til 1971. Da bodde og jobbet jeg sammen med 
Martha i tre av de årene. Argentina er et av menighetens tid- 
ligere misjonsfelt, og spesielt blant indianere i Nord Argentina. 
Første gang reiste jeg ut med båt. Jeg gikk om bord på Herøya  
den 19. juli og var framme i Buenos Aires den 4. september. Det 
tok sin tid for det var lastebåter med plass til noen få passasjerer. 
Denne gang tok flyturen fra Oslo til Buenos Aires 17 timer.

Etter et par dager i Buenos Aires dro vi med buss til Labo-
laye hvor Martha og Helge Magne bodde  i 2 år og var med i  
menighetens spede begynnelse. Der har arbeidet vokst og stadig 
nye kommer til menigheten. Pastorparet Adela og Gaby tok i 
mot oss og viste oss rundt og fortalte fra arbeidet. De har besøkt 
menigheten vår en mandags kveld for noen år siden. Lokalet 
som ligger midt i byen ved parken er utvidet flere ganger, og nå 
har de kjøpt et leirsted utenfor byen som skal brukes til leirer 
og samlinger for menigheten og de ti utpostene de har. Det var 
kvinnekonferanse den lørdagen vi var der, og da var det samlet 
200-300 kvinner hele dagen. Og  mennene i menigheten sto for 
mat og alt det praktiske denne dagen.

Vi dro derfra med buss til Salta. Noen av bussene er Argentina 
har seter som blir til senger så vi kunne sove om natta. I Salta  
leide vi bil, og dro derfra til San Pedro hvor vi var med på møte 
søndag kveld. Martha og Helge Magne har arbeidet også i den 
menigheten en periode, og de traff igjen mange kjente fra den 
tiden de var der. Dette er også en menighet som vokser, så nå 
holdt de på å utvide lokalet med et nytt galleri. Flott å se at 
Guds menighet vokser. Vi så  nye menigheter og lokaler flere 
steder der.
Derfra dro vi videre nordover til Embarcacion, det var der jeg 
bodde i tre av de fire årene jeg var i Argentina. Nå er det Sara 
og Marcus Delgado som leder arbeidet og bor på den gamle 
misjonsstasjonen. Vi fikk bo hos dem, og jeg overnattet faktisk 
i det gamle rommet mitt. På den tiden var det sykestue hvor vi  
behandlet mange pasienter hver dag. Det var mye tuberkulose 
bl.a. Husene der er gamle og slitte, men de har prøvd å pusse 
opp og gjort det så fint de kunne. Mye har forandret seg siden 
jeg var der, og i dag er situasjonen for indianerne en helt annen 
enn det var tidligere. Den gang hadde de nesten ingen rettig- 
heter. Ingen hadde fullført skolegang, men i dag har de egen 
skole oppe i leiren hvor alle får gratis skolegang. Nå har de  
morsmållærer som underviser barna i dere stamme- språk.

Det var rart å  være tilbake i Embarcacion igjen. Mange følel- 
ser og minner dukket opp. Det første vi var med på var en  
begravelse oppe i leiren som ligger like utfor byen. En av de 
eldre trofaste søstrene gjennom mange år  var død. Det ble sagt 
mye godt om henne, hun var virkelig et eksempel for de yngre.  
Det var litt spesielt da de stemte i en sang jeg ikke har hørt på 
over 40 år, jeg kunne fortsatt hele sangen. Ordene og versene 
bare kom. Vi hilste på mange som fortalte hva de het og en del 
husket jeg. De var barn eller ungdommer da jeg var det ute.  
Vi besøkte også en eldre bror som heter Vega. Han er gam-
mel og skrøpelig, og han mente selv han måtte være bort i mot  
110 år, for han var av de få gjenlevende som har vært med fra 
starten da vekkelsen brøt ut blant indianerne. 
Det var godt å være sammen med Sara og Marcus og samtale 
med dem om både det gledelige og vanskelige i arbeidet. Nå er 
det slik at indianerne har sine møter i eget lokale i leiren, og dri-
ver sin virksomhet selv med egne ledere. Ja, til og med søstrene 
leder møtene der. I lokalet på misjonsstasjonen  er det nå mer 
argentinere som samles, og det arbeidet vokser også. Tidligere 
trodde folk at evangeliet bare var indianere og fattige, men nå 
er det argentinerne som søker Gud. Nå er det flere evangeliske 
menigheter rundt  om i Embarcacion.
En kveld var vi på møte i Oran som ligger vel 2 mil fra Embar-
cacion. Foreldrene til Carina, Hanne Berit og Finn Jensen startet 
arbeidet der sammen med andre. Menigheten er overlatt til de 
nasjonale for lenge siden. Da jeg var der ute i 2004, så vi at loka-
let var alt for lite, og de hadde planer om å bygge nytt på samme 
tomta. I 2007 var pastoren der Hugo, sammen med Marcus her 

På reise i Argentina!

Den gamle sykestua i Embarcacion.

Litt av forsamlingen i Embarcacion.
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i Norge, og de besøkte menigheten vår. På en annerledskveld ble 
tatt opp en gave til  det nye lokalet. Dette ble en god hjelp å full-
føre taket, og da begynte de å ha møter der. Vi ble vist omkring 
og det var moro å se. Lokalet er ikke helt ferdig enda, men har 
både tak og vegger nå og de har sine søndagsmøter der. Hugo 
fortalte at han ikke glemmer det  møtet og gaven han fikk og 
hilser menigheten så mye.
Etter noen dager i Embarcacion dro vi nedover mot Formosa. 
Vi hadde med oss Oscar, en evangelist av indianerne, og på 
veien tok han oss med inn til flere steder vi kjente fra tidligere. 
Vi møtte noen av lederne og hadde en liten bønnestund med 
dem. I dag har indianerne fått tildelt områder hvor de kan bo 
og bygge sine hytter. Flere steder har staten bygd små hytter og 
barna får tilbud om skolegang. Men  målet for denne turen var å 
komme til Las Lomitas. Det var 46 mil dit fra Embarcacion og i 
den byen bodde Martha og jeg  det siste året vi var der ute. Den 
gang var det bare jordveier, og når regnet kom var det umulig 
å kjøre, men nå var det nye asfalterte veier så det gikk fint. Det 
var ganske underlig å komme dit, og først kunne jeg ikke kjenne 
meg igjen, men etter hvert fikk vi orientert oss. Vi lette oss fram 
til huset vi bodde i den gang. Vi var inne og hilste på familien 
som bodde der nå. Det var ganske falleferdig. Indianerleien der 
var flyttet så den fant vi ikke. Men vi så flere evangeliske kirker, 
så det var godt å se at Guds menighet vokser også der. Det var 
underlig å gå i gatene og tenke tilbake. Martha og jeg kunne 
sammen minnes opplevelser vi hadde der, og i dag synes vi det er 
rart at vi torde bo på et slikt sted så langt fra de andre uten andre 

muligheter til kontakt enn brev. Vi var bare en dag i Las Lomi-
tas, det var liksom godt å komme tilbake igjen for å minnes. På 
veien tilbake var vi innom Juarez og var med på to møter, et i 
byen og et i leiren. Vi traff igjen evangelisten Moreno og hans 
familie som jeg ikke har sett på over 40 år.  Vi ble også kjent med 
pastoren Ricardo og hans familie som tok så godt i mot oss. Ja, 
det ble mange møter med brødre og søstre, hellige stunder vil 
jeg kalle det.
Siste møtet i Embarcacion ble et sterkt møte. Marcus fortalte litt 
om menighetens historie  om de første norske som kom for å gi 
dem evangeliet. Han  oppmuntret ungdommene i menigheten 
til å søke Gud og være villige til å tjene han.  Mange kom fram 
til forbønn så det lover godt for framtiden. Nå er det nye gene-
rasjoner som skal videreføre budskapet om Jesus.

Derfra dro vi tilbake til Salta hvor vi møtte Gøran Janson  
fra Sverige og hans kone. Vi var med på en lang tur oppe i  
Andesfjellene og var og besøkte en by som heter Iruja. Byen lå  
på 2700 m.o.h., men for å komme dit var vi først oppe i  
4000 m.o.h. Så veien dit bestod av hårnålssvinger for en stor 
del. Der har Gøran og hans kone bodd tidligere og bygd opp en 
menighet. Vi fikk vite at i de fleste landsbyene vi kjørte gjennom 
er det i dag menigheter. 

Siste del av turen var vi bare turister. Vi kjørte buss i 27 timer 
og kom til Igazu hvor de store fossefallene er. Det var bare et  
gigantisk syn, helt ubeskrivelig. Dette stedet er kjent fra filmer 
og TV. Mange turister drar dit, og vi hadde en fin dag der i 
den tette jungelen som nå var en park med bruer og trapper til  
de forskjellige attraksjonene. De siste dagene på reisen var vi i  
Buenos Aires hvor vi besøkte to store menigheter. Der var det  
3–4 møter hver søndag, så det er stort å se at Guds rike vokser. 
Det er mye lovsang i menighetene der. De sto i opp til en time 
i hengitt lovsang og begeistring. Det var tydelig å se at Argen-
tina har hatt en spesiell besøkelsestid de siste årene. Jeg er veldig  
takknemlig for denne turen og for at alt gikk bra. Men nå er det  
godt å være hjemme. Sara og Marcus og alle vennene vi møtte der 
ute, sender sine hjertelige hilsner til dere alle. De ser på menig-
heten i Tabernaklet som sin modermenighet. De trenger fortsatt 
våre forbønner.                                                                    

   Ingjerd
Misjonsstasjon i Embarcacion.

Martha og meg sammen med en av lederne 
i indianerlandsbyen.

Sara og Marcus Delgado.
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Når medarbeidere og venner møtes
Helgen 20.–23. september ble en stor opplevelse for oss.  
Møtestedet var Kiev i Ukraina, og de som skulle møtes var 
evangelister/pastorer fra Hviterussland og representanter 
fra samarbeidende menigheter i Norge. Kiev ble valgt fordi  
ingen av gruppene hadde visumplikt dit, samtidig som det 
var mer økonomisk enn Norge eller Hviterussland. Vi var ca.  
30 personer fra Norge, dvs. Landsutvalget for Hviterussland 
og menighetsrepresentanter i tillegg. Tilsvarende antall kom 
fra Hviterussland.
Vi var representanter for vår menighet, Tabernaklet, og gledet 
oss til å treffe «våre» evangelister. Det ble et varmt møte. Vi 
følte en spesiell kontakt og at vi var viktige for hverandre. 
Konferansen hadde samlinger med undervisning, sang, bønn 
og forbønn. Å oppleve bønnene fra våre venner fra Hvite- 
russland, fylte oss med ydmykhet og ærbødighet. Det var bønn 
ut fra nød, behov og takknemlighet.
I løpet av konferansen var det viktig at evangelistene/pas- 
torene fikk møte representanter fra menighetene i Norge. 
Mange står alene i tøffe utfordringer på grunn av et strengt 

regime vedrørende evangelisk arbeid. Vi fikk møte våre fire: 
Gennady Stulba, Nina Oskirko, Pavel Kalosha og Mikhail 
Apetionok. De fortalte om sitt arbeid, Nina om arbeidet med 
fadderbarna. De ga tydelig uttrykk for gleden og den trygg- 
heten de følte ved å vite at en menighet i Skien støtter dem 
både i forbønn og økonomisk. Vi følte at vi som representanter  
kunne gi Tabernaklet et «ansikt» slik at relasjonene oss i mel-
lom fikk en utvidet dimensjon.
For oss ble det å møte dem ansikt til ansikt og høre deres  
rapporter, en sterk opplevelse.

De ba oss inderlig å overbringe hilsner til menigheten, og til 
alle som støtter og husker dem i sine bønner. De står ofte alene 
i små sammenhenger, men gir ikke opp. Vi er en stor menig-
het, rik på ressurser. Godt at vi kan være der for dem både i 
bønn og med økonomisk hjelp.  

Misjonshilsen fra Hviterussland/Ukraina 
ved Edle og Tore Follegg

Gennady Stulba. Mikhail Apetionok. Nina Oskirko. Pavel Kalosha.

Alle på konferansen. Gennady, Nina, Tore, Mikhail og Pavel.
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ALPHA KURS 2014

Nye medlemmer 
i Tabernaklet
I 2013 har Tabernaklet fått 40 nye medlemmer så 
langt i år. Det har vært 24 dåpshandlinger.

Dette gleder vi oss over. Vi ønsker alle nye medlem-
mer varmt velkommen! Som menighet ønsker vi å 
inkludere på en god måte alle nye medlemmer og til- 
hørige i vårt fellesskap, og omslutte dem både i stor- 
fellesskapet, men også i småfellesskap. Wenche Lien 
tar gjerne i mot et ønske om å bli med i et små- 
fellesskap (husgruppe), kontakt henne gjerne på  
tlf. 478 34 253, eller fellesskap@tabernaklet.no
       
Ole H.

Fra storsøndagen 17. november. Pastor Helge Terje Gilbrant (t.v.) 
ønsker nye velkommen i menigheten. F.v. Harald, Johanne, Rann-
veig og Mette Helen Vindenes, Solveig Bjørntvedt Wiik og Carl Erik 
Blomfeldt.

Nytt ALPHA-kurs 
våren 2014

Våren 2012 og 2013 gjennomførte Pinsekirken Taber- 
naklet et Alpha-kurs. Ca 35 deltakere fullførte hvert år.  
I januar 2014 starter vi opp igjen med et nytt Alpha- 
kurs. Nå er det bare å kontakte menighetskontoret og  
melde seg på.

Kurset består av ca 10 ukentlige og spen-
nende samlinger, med kveldsmat, under-
visning og samtale i grupper. Samt en 
helg, som blir lagt til Gavelstad hotell i 
Svarstad. Temaene er som følger: Hvem er 
Jesus? Hvorfor døde Jesus? Hvordan kan jeg 
være sikker på min tro? Hvorfor og hvor- 
dan lese Bibelen? Hvorfor og hvordan kan  
jeg be? Hvordan leder Gud? Hvem er 
Den Hellige Ånd? Hva gjør Den Hellige 
Ånd? Hvordan bli fylt av Den Hellige 
Ånd? Hvordan gjøre det beste ut av resten 
av livet? Hvordan stå i mot det onde? Hvor-
dan fortelle andre? Helbreder Gud i dag? 
Hva med menigheten?

I Alpha er det anledning til å utforske den kristne tro i et åpent 
og avslappende miljø. 
Alpha har lav terskel, det er vennlig og det er relasjons- 
byggende. Det er forskjellige grunner til at folk deltar. Alpha 

passer for de som ønsker å undersøke hva 
den kristne tro er, de som har en tro de 
ønsker å børste støvet av, for nye kristne 
og nye i menigheten.

Anne Kristin Lindberg Evensen, Torild 
Janøy, Jan-Kristian Viumdal og Helge 
Terje Gilbrant vil ha ansvaret for under-
visningen. Undertegnede er kursansvarlig. 
Alpha-kurset starter torsdag 06. februar. 
Men allerede torsdag 23. januar starter vi 
med en uforpliktende Alpha-middag og 
info om kurset. De som vil vite mer, eller 
ønsker å melde seg på til kurset eller til 
middagen, bes kontakte menighetskon- 
toret. 
  Ole Holmen

Ole Holmen ønsker velkommen til 
nytt Alpha-kurs våren 2014.
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Sammen for Skien 17-19. oktober var en flott felleskristen  
satsing i regi av Skien Felleskirkelige Forum (SFF). Vi var 
sammen i bønn til Gud, delte fellesskap sammen, og var sam- 
men om å gå ut for å fortelle andre om Jesus og hans kjørlig- 
het. Torsdag og fredag var satt av til bønn, der menighetene tok 
hver sin ”økt” i Gulset kirke. Veldig inspirerende! Fredag kveld 
fikk vi besøk av Martin Cave (bildet) som talte i kveldens stor-
samling. Han er prest, forkynner og forfatter, og har siden 1979 
arbeidet i Stavanger Indremisjon og vært pastor i IMI-kirken. 
Både G-vox og deretter Arvid Pettersen med familie deltok i 
møtet fredag kveld. Deretter kom de unge sammen til Night-

SAMMEN FOR SKIEN

Praise. Lørdag formiddag var det en samling for ledere. Deretter 
var det en del som gikk ut i Skien sentrum med bl.a. ”Bibelsk 
skattejakt” på handelstorget. Lørdag kveld var det igjen til stor-
samling med Martin Cave og Arvid Pettersen m.fl. 

Dette var en fin og oppbyggelig Sammen for Skien-samling. 
Dette er 4. året med Sammen for Skien. Gud arbeider i byen 
vår, og bygger et fellesskap blant oss. Vi ser frem til fort- 
settelsen!

Ole H.

Sammen for Skien vel overstått! 

Himmelsk Lapskaus Bok og Gave
Tidligere ”Odds Bok og Musikk Kristelig bokhandel” har skif-
tet navn til ”Himmelsk Lapskaus bok og gave” og flyttet inn i 
nye lokaler. 
De nye lokalene ligger ved torvet foran Arkaden, i Skien.
Butikken har fått lyse fine lokaler, med store vinduer ut mot 
torvet. De nye lokalene er også tilrettelagt i forhold til rulle-
stolbrukere.
Som et resultat av mye mindre musikksalg de siste årene, vil 
butikken nå satser mer på gaveartikler. Det nyeste av musikk 
vil de fortsatt ha, samt barnemusikk og dvd´er. 
I bokavdelingen vil de ikke ha inne like mye gamle bøker. Men 
nyheter, bokserier, bibler, andaktsbøker, diktbøker, biografer, 
barne og ungdomsbøker slik som før. De vil også ha et godt 
utvalg av kort for alle anledninger.
I gave avdelingen vil du finne mye engleartikler: skilt, lys, ser-
vietter, glass engler osv. I tillegg fortsetter butikken å ha hånd-
laget keramikk for salg.

Stort utvalg i fine figurer og lykter til gravplassen er helt nytt. 

Noen få julegavetips: - 
Studiebibelen for Tweens (9–13år), Jarle Waldemar, 
kommer 1. des! 
-  Barnebibelen min,Jarle Waldemar.
-  Bibelandakter for barn, Jarle Waldemar.
-  Jul i Jarle-Tv (dvd). Jarle Waldemar. 
-  ”Åndens gaver for hverdagskristen”, 
    en bok av vår tidligere pastor Frank Matre.
-  Tusen hjem - smågrupper i menigheten, Øystein Gjerme.
-  Ny cd ”Stor er din trofasthet”, Arvid Pettersen.
-  Ny cd av Jan Michael Johansen i menigheten vår. 
-  Ting fra gaveavdelingen. 

Her er folk fra UiO og Gatekirken på Handelstorget, 
der det spanderes vaffel og kaffe og inviteres til samtale.

Sammen for Skien 2013 sin arr.gruppe. F.v. Bjørn-Richard 
Pedersen og Helge Terje Gilbrant, Pinsekirken Taber- 
naklet, Morten Edvardsen og Vibeke Namløs, 
Gulset kirke, Gunnar Thelin, Skien kirke og Ole Holmen, 
Pinsekirken Tabernaklet. (Sigfred Westbøstad, Ungdom 
i Oppdrag og Bjørn Brekka, Skien Frikirke var også med i 
arr.gruppen.
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Tabernaklet.no
Menigheten har fått ny nettside! Vi gleder oss over en ny 
nettside som på en stilren og enkel måte gir oss anledning 
til å nå ut med informasjon om både hvem vi er og hva 
som skjer.

Menigheten har to digitale kanaler for å nå ut med informa-
sjon. Det er nettsiden vår (tabernaklet.no) og Facebook siden 
(Pinsekirken Tabernaklet Skien). I tillegg har ungdommene  
en egen Facebook side som du kan finne ved å søke etter  
TabbenUng. 

På hjemmesiden er det bl.a. en alltid oppdatert kalender, der 
kan du finne månedsplanen, og også pdf av menighetsbladet. 
I tillegg er det mye annen info, og noen små artikler om hva 
som skjer. Om ikke lenge vil det også bli lagt ut en del opptak 
fra møter. Kalenderen kan du også abonnere på som en iCal fil, 
se mer på hjemmesiden om hvordan du gjør det. 

Facebook siden er mer en interaktiv møteplass, der vi raskt  
kan nå ut med informasjon om møter eller andre arrange- 
menter.

’’Himmel på jord’’
22. desember kl 17.00 skal julen nok en gang synges inn i Tabernaklet!  Det er over 20. år på rad at kirken fylles opp av 
små og store som vil være med på å skape- og å få julestemning tett opptil den store dagen!

I år blir kvelden farget av temaet: ”Himmel på jord”! Vi trenger ikke å streve ved å strekke oss oppover! Vi trenger ikke å 
prestere, mestre eller kave etter Guds kjærlighet, men himmelen strekker seg ned til jorden gjennom det lille barnet som 
ble født i Betlehem. Det er dette som utgjør noe av gullet i juleevangeliet for meg, og som står i sterk kontrast til dagens 
oppfatning om at man må streve, kjempe og slite for å fortjene noe! Vi har fått en bit av himmel på jord.

Målet er å vise dette gjennom sang, skuespill, tekstlesning m.m. Koret MILK, Ann Helen og Truls Pedersen, barn fra 
søndagsskolen, Ivar Aas og Helge Terje Gilbrant vil hjelpe oss for å oppnå dette og trådene samles fint av Martha Aakervik 
som leder det hele!
Velkommen!                 Signe Westland Ward

SIDE 17



TABERNAKLET

Musikk med mening
Intervju med Jan Michael Johansen

Day by Day, musikk med mening

Du har jo gitt ut cd´n Day by Day nå i høst, når var 
det at du fikk de første tankene rundt det å gi ut cd?
Det startet med at jeg spilte inn en sang med Arvid  
Pettersen for moro.  Under innspilling sa Arvid: ”Du må 
finne 12 låter og spille inn cd”! Jeg tenkte at: ”cd det var 
nok ikke noe for meg”. Men sommeren 2011, da vokste 
ønsket om å gi ut cd med de ”de gode gamle” sangene 
frem.

Er det noen spesiell grunn til at sang valgene dine har 
falt på ”de gode gamle” sangene?
Det er jo så mange mennesker igjen-
nom historien som har hatt så mye 
glede av disse sangene. 
Men de blir veldig sjeldent brukt nå, 
særlig på ungdomsmøter osv. Jeg håper 
på at ved å lage denne cd’en så kan jeg 
kanskje være med på å gi de gamle san-
gene ”et nytt liv” i den yngre generasjo-
nen. Men også at de kan være med å gi 
glede til alle generasjoner. 

Hvordan har prosessen rundt det å synge inn cden 
vært?
Det har først og fremst vært veldig spennende! Men jeg 
var også litt nervøs under innspillinga, det er jo en stor 
utfordring å spille inn cd med en så dyktig musiker som 
Arvid Pettersen. Det var også lærerikt for meg, Arvid delte 
mye kunnskap med meg som jeg kan ta med meg videre.

Har du noen fremtidstanker rundt dette med sang og 
musikk? 
Jeg ønsker ikke å satse på sangen som yrke, men å å være 
med i lovsangstjenesten. Både i menigheten,  men også å 
reise litt rundt. Fremtiden rundt dette har jeg lagt i Guds 

hender, han vil vise meg den veien jeg 
skal gå.

Hva betyr troen din for deg?
Den betyr veldig mye, egentlig alt! 
For meg er det viktig å ha med Gud 
i hverdagen og ta han med i valgene 
i livet mitt. Når jeg har det vanskelig 
så er troen et sted hvor jeg kan finne 
ro, rådgivning, støtte og hjelp. Og i 
gleden så sender jeg takkebønner opp 
til Gud, han er med meg uansett!

Bestilling av cd
mail adr: janmichael.johansen@gmail.com 

Den kan også kjøpes hos Himmelsk Lapskaus Bok og Gave.

Michael Johansen.
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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!

Julemesse 2013 Gjengen bak julemessa har nok en gang gjort en 
fantastisk innsats, og det hele ble kronet med suk-
sess. De mange besøkende hadde alle muligheter 
for å fylle opp med julegaver til både seg selv og 
andre. 


