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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 

’’Stol på Herren 
og gjør det gode!”

Kjære menighet, det er så mye som 
kan både skrives og gjøres, men når 
alt er sagt og alt er gjort, så oppsum-
merer salmisten det viktigste bedre 
enn noen. David ser seg rundt, ser 
hvordan avslutningen på et urettfer-
dig og selvsentrert liv blir, så trøster 
han sine tilhørere mens han synger og 
gir oss det beste råd som noen kan få 
(Salme 37:3).

Stol på Herren
Vi legger planer og noen går på konferanser for å lære 
både menighetsvekst, selvrealisering, effektivitet og veier til 
“ubeskrivelig lykke”. Noe av dette er så absolutt bra, men det 
er ikke slik at alt må være så vanskelig. Jesus innbød oss til å 
komme til Ham. I sin siste hilsen til disiplene forsikret han 
dem om at sitt nærvær og i det er det et løfte om Den hellige 
ånds kraft til liv og tjeneste.

Åndens hjelp
Jeg tror virkelig at vi står i fare for å gjøre ting vanskeligere 
enn det er. Kanskje tenker vi at vi må svare på alle mulige 
spørsmål og ha løsning på alle mulige problemer. Jeg tror ikke 
vi må det. Det er en plass for å overlate noe til Den hellige 
ånd, og slå seg til ro med at Han er med og våker over Guds 
menighet. Jeg tror rett og slett at vi som “gode pinsevenner” 
til tider prøver å gjøre Ånden overflødig. Jeg tenker at vi skal 
søke etter Åndens gaver, og det innebærer nok ikke først og 
fremst å mase, men mer å stille seg til Hans disposisjon. 
Det er å be om å få være et redskap i Hans hånd. Så får det 
bli opp til Ånden og utruste og lede.

Gjør det gode
Jesus ba for Peter at troen ikke skulle svikte. Vi trenger 
Men la oss legge merke til Davids råd, om å stole på Herren 
og gjøre det gode. Dette er Guddommelig inspirert visdom. 
Vi skal stole på Herren, men ikke bli passive. Vi kan ikke selv 
styre Åndens gaver, eller den utrustning Den hellige ånd vil 
gi, men vi kan selv bestemme oss for å gjøre det gode. 
Så er det vel så enkelt som dette, at vi rett og slet kan legge alt 
i Guds hender, søke Åndens gaver og utrustning, og selv gjøre 
det som er godt og rett. Gjør vi det tror jeg vi skal få kjenne 
både hvile og fred over hver nye dag som jo er full av både 
nåde og kraft.

Helge Terje Gilbrant
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Frist for innlevering av stoff til nr 2/2014 er 15. mai 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 !

Jubilanter:

85 år:

Jon Treldal 05.05.14

Sonja Aagesen 02.06.14

Liv Marie Madsen 09.06.14

Eivind Halvorsen Hagen 11.06.14

80 år:

Ingeborg Hellekås 30.05.14

75 år:

Astrid Tveter Aas 04.04.14

Aud Reidun Lindgren 16.05.14

70 år:

Else Marit Andersen 28.06.14

60 år:

Anne Lise Kleppe Andersen  18.04.14

Ruth Elisabeth Jørgensen 13.05.14

Gudmund Karsten Øygarden  02.06.14

Esther Marylin Engh Janøy 17.06.14

Ole Holmen 19.06.14

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

Døde:
Berit Margareth Holtermo 11.01.14

Jan Erik Thorkildsen 11.01.14

Døpte:
Thomas Vierk 08.12.13

DUGNAD
Hver vår er det behov for å gjøre 
det fint i og rundt lokalene våre. 

Det er derfor viktig at vi alle tar 
et tak i sammen for å gjøre det så 
fint vi kan. 

Denne våren er dugnadshelga 
satt til 25. og 26. april. 

Sett av disse dagene allerede nå, 
så kan vi trå til flest mulig!
 
   Vidar

Hva skjer i Tabernaklet
23.03. kl. 11.00: Alle sammen Gudstjeneste. Carina Arca, Helge Terje Gilbrant 
 og Sneltvedt barnegospel.

4.-6. april: Released 14, Ungdomsopplegg. Konserter, møter og aktiviteter.
 Talere: David Mathisen og Karl Inge Tangen.

Uke 15 Påskevandring for barnehagene.

13.04. kl. 11.00: Palmesøndagsgudstjeneste.

17.04. kl. 19.00: Skjærtorsdagsmøte med nattverd. Helge Terje Gilbrant taler.

18.04. kl. 11.00: Langfredagsgudstjeneste. Arne Øystein Rambekk taler.

20.04. kl. 10.00: Påskefrokost.
            kl. 11.00: 1. påskedagsgudstjeneste. Helge Terje Gilbrant taler,
 Arvid Pettersen synger.

21.04. kl. 18.00: Fellesmøte med Evangeliehuset i Porsgrunn.

25.-26. april: Vårdugnad.

27.04. kl. 11.00: Storsøndag. Helge Terje Gilbrant taler.
 Team Ruben fra Sandefjord.

04.05. kl. 11.00: Ten-tro avslutning. Bjørn-Richard Pedersen og 
 Helge Terje Gilbrant.
 Sang ved Arvid Pettersen.

17.05.:  Åpen kafe etter barnetoget

18.05. kl. 11.00: Gudstjeneste.

25.05. kl. 11.00: Storsøndag.

15.06. kl. 11.00: Sommerfest. (Denne gangen i Lundedalen)

     15.-20. juli:   Telemarkstevne i Fyresdal.
     22.-24. august:   Kick-off Weekend i Fyresdal.
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BARN OG UNGE

Småtanker
fra barnepastoren
Livet består av mange små og store øyeblikk. - Vi formes og forstår livet gjennom de 
opplevelsene vi har. Det vi lærer om, imponeres av, deltar i, oppmuntres av osv...

I skrivende stund er jeg på ferie  hos familien i Paraguay -Sør Amerika. Vi har reist hit 
for å delta i et bryllup og få være sammen med farmor som bor her. 
Her har vi hatt ulike opplevelser.

Vi var i bryllup i den katolske kirken i nabobyen - I dag feirer 
vi kjærligheten messet den katolske presten og holdt en fin tale 
ut fra 1. korinterbrev 13, paret hadde vært kjærester siden ung-
domsskolen og hadde nå fullført utdannelse og var klare til å  
stifte familie.. en kjempefest med lokal mat asado og sopa ble 
servert. -

Vi har vært på gudstjeneste i den lokale pinsemenigheten 
og fått delta i lovsangen. Mange sanger som vi også synger i 
Norge...møtet ble holdt i uteaulan til den kristen privatskolen 
Reino de Noruega - som har fått navnet for å hedre misjonæ-
rene som Norge har sendt til byen Ypacarai og landet Paraguay 
med Guds ord. Dagen etter fikk jeg holde åpningstalen for 
skoleåret 2014.

Forrige skoleår hadde skolen rundt 100 elever etter 8 års hardt 
arbeid med å bygge opp skolen, de har nå også videregående 
skole. De fleste elevene kommer fra hjem som ikke tilhører 
menigheten. I fjor opplevde Paraguay en langvarig skolestreik 
i den offentlige skolen, dette har ført til at mange elever nå 
velger den kristne skolen som gir undervisning hele skoleåret!

Barna våre Enrique Mathias og Blas Matheo opplever et land 
hvor barn har en annen hverdag enn de selv. Farmors hus ligger 
i et område med stor fattigdom, like i nærheten lever barn i det 
vi kaller slum. Enkle hus med bølgeblikktak og utedo. Guttene 
har fått være med og jobbe med å lage puffer til salg og leie, 
moro å prøve litt annet, samtidig ble det en tankevekker når 
mange av barna på deres egen alder 8 - 11 jobber for å hjelpe 
familiene sine, eller for å få noe ekstra til seg selv. En gutt i 
strøket jobbet ei uke hos onkelen og fikk sin første lønn, den 
brukte han for å kjøpe frukt slik at mammaen kunne lage saft 
til han og søsteren. Faren bruker store deler av sin lønn for å 
kjøpe billig sprit nede hos kjøpmannen på hjørnet.

Opplevelse former oss. Vi som familie gjennomgår på nytt 
våre verdier, prioriteringer og valg. Reflekterer over fellesska-
pet med trossøsken i ulike  kirker, trosretninger og verdensde-

ler. Reflekterer over idyllen vi lever i til vanlig, og den harde  
virkeligheten mange barn og voksne lever i rundt om i ver-
den.... Hva vil disse opplevelsene gjøre med oss? Vi har mulig-
heten til å la de påvirke vår grunnholdning til livet. Skal den 
være preget av takknemlighet eller krav? Redsel for det ukjente 
og de ukjente eller medmenneskelighet? 

Jesus kom med et buskap om kjærlighet, sannhet og fred. Han 
ga livet sitt for å gi oss frelse, gi oss håp om en bedre framtid. 
Mange har opplevd at Jesus har gjort noe i deres liv; frelse, 
åndsdåp, helbredelse eller andre store opplevelser. Disse opp- 
levelsene former oss. VI opplever hans kjærlighet og den for-
mer oss. Vi elsker andre fordi han elsket oss først. !. Joh. 4

Carina Arca

Grenland 
kristne skole

Grenland kristne 

             skole 

  

www.grenlandkristnskole.no  

E-‐mail:  post@gkskole.no  

www.grenlandkristneskole.no

e-mail: ost@gkskole.no
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UNGDOM

Høsten 2013 fikk vi i Tabernaklet 13 nye TenTro-elever. Disse 
elevene er nå midt inne i et spennende år.
TenTro-året i Tabernaklet er ikke bare et alternativ til kirkelig 
konfirmasjon. Dette året får våre 13 TenTro-elever et bra opp-
legg hvor de får utvikle seg og ha mye moro samtidig.
For det første er TenTro et undervisningsopplegg for ungdom-
mer i konfirmasjonsalder. Vi samles hver tirsdag og går gjen-
nom sentrale temaer i bibelen, som ”Hvorfor kom Jesus?”, 
”Bønn” og ”Etterfølgelse”. Denne undervisningen, samt Ten-
Tro-leir og ungdomsmøter har gjort at flere av våre TenTro-
elever har utviklet seg og tatt viktige valg i løpet av året.
I Tabernaklet ønsker vi at TenTro skal være en naturlig over-
gang inn i ungdomsmiljøet. Derfor har vi lagt opp året slik at 
TenTro er med på flere av turene ungdomsarbeidet reiser på. 
Vi hadde en kjempetur til Tønsberg på Get Focused, og vi skal 
også på avslutningstur til Liseberg. Disse turene er alltid bra 

for miljøet, og sørger for at TenTro-ungdommene blir bedre 
kjent med de ungdommene som er i TabbenUng fra før.
Årets høydepunkt kommer for disse 13 ungdommene den 4. 
mai. Da er det TenTro-gudstjeneste, og høytidsdag. Mye av 
våren kommer til å gå til planlegging, øving og forberedelser 
til denne dagen, og det er nok mange spente ungdommer som 
gleder seg til å bli feiret. 
Dette året er det Tim Vierk, Elisabeth Haugen og underteg-
nede som har ansvaret for TenTro. Vi er så glad for å få bruke 
ett år sammen med 13 flotte ungdommer. Vi blir glad i dem, 
og føler at vi knytter vennskapsbånd med hver enkelt. Det 
er en glede å se dem vokse på mange områder av livet, og vi  
gleder oss til å feire dem på skikkelig vis. Takk for all bønn som 
blir gjort for TenTro, og hjertelig velkommen til TenTro-guds- 
tjeneste 4. mai.

Bjørn-Richard Pedersen

Vi har nå pusset opp møtesalen i andreetasje. 
Skilleveggen er fjernet, gulvet reparert, tak og 
vegger er malt og nytt teppe.
Vi har også bygd scene med innlagt kabling til 
mikrofoner, monitorer og høyttalere. Det gjen-
står litt elektrisk og lyssetting, men det håper vi 
å få på plass innen sommeren. Det ble et veldig 
lyst og fint lokale som nå kan romme over 200 
personer.

Jostein Waskaas

Oppussing 
i Fyresdal

TenTro 2013/2014

Bakre rekke: Bjørn-Richard Pedersen (leder), Marius Vinda, Benjamin da Silva, David André Karlsen, Bork Rorgemoen, Elisabeth 
Haugen (leder) Tim Vierk (leder). Fremre rekke: Petter Huseby, Ole André Sørensen, Jonathan Pedersen, Samuel Andreassen, Vegard 
Rusti, Filip Guttormsen, Thomas Bjarne Vierk. Ikke tilstede: Malin Hansen, Sander Nesland.
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TABERNAKLET

Velkommen Vidar

Søndag 19. januar var det dekket til fest nede 
i kafeen. Nydelig middag med påfølgende 
marsipanbløtkake, og alle var like hjerte-
lig velkommen. Anledningen var at menig-
heten markerte at Ole Holmen ved nyttår 
avsluttet sin tjeneste i menigheten som ad-
ministrasjonsleder og at Vidar Tellefsen tok 
over. I forrige nummer av PT-Kontakt ble 
Ole avtakket for en lang, trofast og uselvisk 
tjeneste, så denne anledning bruker vi til å  
ønske Vidar hjertelig velkommen!

Vidar er jo en menighetsmann, med for- 
ankring både i en tro på menighet som Guds 
arbeidsredskap og med et mangeårigs sterkt 
engasjement i vår egen menighet. Jeg må 
erkjenne at jeg var undrende til hvordan vi 
skulle kunne finne en person som kunne gå 
inn og overta etter Ole. Min første tanke var 
Vidar, men jeg anså det som svært lite sann-
synlig at han ville svare ja på en slik henven-
delse. Men jeg spurte da likevel, heldigvis! 
Det tok ikke lang tid før Vidar faktisk svarte 
ja, og har nå gått inn i en 40% stilling som 
menighetens administrasjonsleder. Dette er 
virkelig bønnesvar! 

Vidar Tellefsen

Personlig har jeg hatt gleden av å samarbeide med Vidar i eldsteråd, lederråd og menighetsråd.  
Og det har virkelig vært en stor glede. Vidar er ryddig, alltid positiv, løsningsorientert, trofast, 
oppmuntrende, enkel og samarbeide med, velvillig og til og med mye mer enn det! 

Vidar utfyller oss andre som du kan møte på Menighetskontoret. Jeg tenker da på Gunn (tirsdag, 
onsdag, torsdag) Svein (onsdag), i tillegg til Carina, Bjørn-Richard og meg selv.

Kjære Vidar, på vegne av hele menigheten – hjertelig velkommen!

Helge Terje
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EN MENIGHET

En menighet – 
mange oppgaver

Tabernaklet er en stor menighet med mange forskjellige virke-
grener. Det er med stor ydmykhet jeg går inn i oppgaven som 
administrasjonsleder for denne min menighet, som jeg har 
vært en del av hele mitt liv. Guds menighet er jo ofte omtalt 
som jordens største under. Der er vi sammen alle generasjoner 
med ønske om å nå ut med evangeliet og ta vare på hverandre. 
Det aller meste av vår virksomhet er basert på frivillige med- 

Å være en angiver lyder for de fleste av oss ikke særlig posi-
tivt, men i denne sammenhengen kan det kanskje være en ide. 
Det er ikke alltid så lett å melde seg til tjeneste. For de fleste 
av oss sitter det langt inne å være en «angiver», men kanskje 
du kan gjøre et unntak denne gangen. Ta utfordringen og ta 
kontakt med meg. Kanskje du kan tipse meg om noen som 
ønsker seg en oppgave.  Vi kan altså hjelpe hverandre slik at 
alle kan komme inn i den oppgaven som passer for deg og som 
du brenner for. 

arbeidere.  Noe av min oppgave blir å koordinere dette. Når 
jeg leser månedsplanen er det ikke vanskelig å se at det må et 
stort antall mennesker til for å få dette til å gå rundt. I tillegg 
til det er det mange «usynlige» men viktige oppgaver som de 
fleste av oss ikke tenker over. I denne store virksomheten er  
det til enhver tid behov for nye og flere til å gå inn i ulike 
oppgaver.

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, 
som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. (1.Peter 4,10)
Jeg gleder meg til å høre fra deg. Jeg treffes på kontoret tirs- 
dager og onsdager eller på

Tlf. 90 94 67 27. 
Mail: vidar@tabernaklet.no 

Det hadde vært hyggelig om vi kunne tatt en prat!

   VH 
   Vidar Tellefsen.

En  menighet  -‐  mange  oppgaver.  
Tabernaklet  er  en  s tor  menighet  med  mange  forskjel l ige  vi rkegrener.  Det  er  med  
s tor  ydmykhet  jeg  går  inn  i   oppgaven  som  adminis tras jons leder  for  denne  min  
menighet,  som  jeg  har  vært  en  del   av  hele  mitt  l iv.  Guds   menighet  er  jo  ofte  omtal t  
som  jordens   s tørste  under.  Der  er  vi   sammen  a l le  generas joner  med  ønske  om  å   nå   
ut  med  evangel iet  og  ta   vare  på   hverandre.  Det  a l ler  meste  av  vår  vi rksomhet  er  
basert  på   frivi l l ige  medarbeidere.    Noe  av  min  oppgave  bl i r  å   koordinere  dette.  Når  
jeg  leser  månedsplanen  er  det  ikke  vanskel ig  å   se  at  det  må  et  s tort  anta l l   
mennesker  ti l   for  å   få   dette  ti l   å   gå   rundt.  I   ti l legg  ti l   det  er  det  mange  «usynl ige»  
men  viktige  oppgaver  som  de  fles te  av  oss   ikke  tenker  over.  I   denne  s tore  
vi rksomheten  er  det  ti l   enhver  tid  behov  for  nye  og  flere  ti l   å   gå   inn  i   ul ike  
oppgaver.  

Menigheten  er  som  en  kropp  el ler  som  et  
maskineri   a l le  deler  er  l ike  viktige.  

    

Her  kan  jeg  bare  nevne  noen  eksempler:  
Teknikere  i   hovedmøtene,  hjelpere  i   
ungdomsarbeidet,  flere  medarbeidere  ti l   
s torsøndags-‐middagene,  oppgaver  innen  
sang  og  mus ikk,  pyntegruppe,  
omsorgstjenester  osv.  

  

Å  være  en  angiver  lyder  for  de  fles te  av  oss   ikke  særl ig  pos i tivt,  men  i   denne  
sammenhengen  kan  det  kanskje  være  en  ide.  Det  er  ikke  a l l tid  så   lett  å   melde  seg  
ti l   tjeneste.  For  de  fles te  av  oss   s i tter  det  langt  inne  å   være  en  «angiver»,  men  
kanskje  du  kan  gjøre  et  unntak  denne  gangen.  Ta   utfordringen  og  ta   kontakt  med  
meg.  Kanskje  du  kan  tipse  meg  om  noen  som  ønsker  seg  en  oppgave.    Vi   kan  a l tså   
hjelpe  hverandre  s l ik  at  a l le  kan  komme  inn  i   den  oppgaven  som  passer  for  deg  og  
som  du  brenner  for.    

Tjen	  hverandre,	  hver	  og	  en	  med	  den	  nådegave	  han	  har	  fått,	  som	  gode	  forvaltere	  av	  Guds	  
mangfoldige	  nåde.	  (1.Peter  4,10)  

Jeg  gleder  meg  ti l   å   høre  fra   deg.  Jeg  treffes   på   kontoret  ti rsdager  og  onsdager  el ler  
på   
Tl f.  90  94  67  27.  Mai l :  vidar@tabernaklet.no    
Det  hadde  vært  hyggel ig  om  vi   kunne  tatt  en  prat!  

VH    
Vidar  Tel lefsen.  

Menigheten er som en kropp eller som et maskineri alle deler 
er like viktige.
 
Her kan jeg bare nevne noen eksempler: Teknikere i hoved- 
møtene, hjelpere i ungdomsarbeidet, flere medarbeidere til 
storsøndags-middagene, oppgaver innen sang og musikk,  
pyntegruppe, omsorgstjenester osv.
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UNDERVISNING

“Om noen slår deg på høyre kinn, så vend 
også det andre til. Vil noen saksøke deg 
og ta skjorten din, så la ham få kappen 
også. Om noen tvinger deg til å følge med 
én mil, så gå to med ham. Gi til den som 
ber deg, og vend ikke ryggen til den som 
vil låne av deg. (Matteus 6:39-42)

Det Jesus sier er nok ikke at det skal være et mål 
å få flest mulig slag, eller å måtte gå flest mulige  
mil. Jesus taler om to særlig viktige ting, det er 
hvilket eksempel vi følger og forskjellen mellom 
de som er rett og galt. Jesus vil lære oss å møte 
krav og makt med kjærlighet og godhet. Og han 
legger “lista” høyt, langt utenfor komfortsonen.

Vår behagelige “komfortsone”
Paulus gir oss i 1. Korintierbrev en sterk be- 
skrivelse av hvor helhjertet han kjempet for å spre 
evangeliet, og hvilke smertefulle konsekvenser 
det fikk. Så setter han det han måtte lide inn i en 
større sammenheng, han gjør det med evigheten 
for øyet. Paulus sier at dersom det ikke var noe 
evig liv så kunne han la være å kjempe og like 
gjerne leve etter regelen “la oss spise og drikke, 
for i morgen dør vi!” Vi skal altså ha et annet mål 
for livet enn nytelse, vi skal leve utenfor vår egen 
komfortsone.  Det hender av og til at noen sier til 
meg at vi har det så bra, og vi er så fornøyd med 
både oss selv og menigheten vår.  Til det er vel 
å si at det er både rett og galt. Vi får lov å være 
både takknemlige og fornøyde, men vi må ikke 

glemme faren, og at det kreves god rykk for å bære 
gode tider. Kristenlivet består absolutt også av å ta 
opp sitt kors og følge Jesus. Det er å leve utenfor 
komfortsone, det er å følge et større eksempel! 

Det sanne eksempel
Jesus viser til et eksempel, og det er Gud selv, han 
som lar sin sol gå opp over både rettferdige og 
urettferdige. Gud gjør ikke forskjell på mennes-
ker, han elsker oss alle! Da Jesus fortalte lignelsen 
om den barmhjertige samaritan (Lukas 10:25-36) 
avsluttet han med å utfordre tilhørerne: “Gå du 
og gjør som han”. Det er nok bare ved å lære av 
“Den barmhjertige samaritan” at vi kan forstå en 
av de viktigste sidene i evangeliet. Det er da vi 
lærer å følge i Mesterens fotspor, rett og slett å  
bli en Jesu etterfølger! Jeg synes vi har det bra i 
menigheten vår, det er virkelig mye å være takk-
nemlig for. Men like fullt, jeg vet jeg ikke har rett 
til selvtilfredshet. Det er virkelig en enorm av-
stand opp til det eksempelet som vi vil følge. Det 
er nok fremdeles mer for Den hellige ånd å gjøre 
for at Kristus skal “vinne skikkelse i oss”. Det er så 
mye mer vi kunne gjøre om vi lot mer “evighets-
perspektivet” prege oss.

Rett og galt
Det å følge i Jesu fotspor er å vende det andre 
kinnet til. Det er å møte urettferdighet med rett-
ferdighet, hat med kjærlighet. Det er å ikke bli 
en del av urettferdigheten, men virkelig bekjempe 
den. Det er å møte urettferdighet med styrke og 
ydmykhet, slik Jesus levde sitt liv!

Helge Terje Gilbrant   

   – Å gå den
            andre mil
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I Johannes evangeliet kap. 3,14-15 står en interessant sam-
menligning: ”Og likesom Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik 
skal også Menneskesønnen løftes opp, for at hver den som tror på 
ham, skal ha evig liv.”

Jesus var i starten av sin tjeneste, og var i Jerusalem. Der  
hadde han et møte seint kveldstid med Nikodemus. Han var en  
fariseer, men ville vite mer om den læren Jesus forkynte. ”Du  
må bli født på ny!” Dette var noen nytt for Nikodemus. Jesus 
snakket også om troen. ”Hvis dere ikke tror når jeg taler om de 
jordiske ting, hvordan kan dere tro når jeg taler om de himmel-
ske?” 

Og så tar altså Jesus frem denne histo-
rien fra 4. Mosebok om kobberslangen. 
Israel hadde opplevde vanskeligheter. De 
fikk ikke gå gjennom Edom-landet til det 
lovede land Israel. De måtte gå en om-
vei. Så dør en av deres viktigste ledere: 
Aron. Rett etterpå blir de angrepet av  
kananeerkongen Arad. Så roper de til Her-
ren, og kommer med løfter til Ham. Og 
Herren redder dem ut. Men så blir folket 
utålmodig og de knurrer mot Gud og mot 
Moses. ”Hvorfor førte dere oss ut av Egypten 
når vi må dø her i ørkenen? Vi har verken 
brød eller vann, og er så inderlig lei av denne  
maten”.
Deretter kan vi lese følgende historie i 4. Mos kap. 21, 6-9:
”Da sendte Herren giftslanger inn blant folket. De bet israelittene, 
og mange av dem døde. Folket kom til Moses og sa: «Vi syndet da 
vi talte mot Herren og mot deg. Be nå til Herren at han må ta 
slangene bort fra oss!» Og Moses gikk i forbønn for folket. Da sa 
Herren til ham: «Lag deg en slange og sett den på en stang! Hver 
den som blir bitt, skal berge livet når han ser opp på den.» Moses 
laget en kobberslange og satte den på en stang. Og det gikk slik 
at når en mann ble bitt av en slange, berget han livet ved å se på 
kobberslangen.”

Slangene hadde vært der hele tide, mens de vandret i ørkenen. 
Men Gud hadde holdt dem borte. Nå beskyttet ikke Gud dem 
mer pga. dere synd. ”Syndens lønn er døden” (Rom 6,23A). Men 
da Moses - mellommannen - ropte til Gud, og gikk i forbønn 
for sitt folk, innsatte Gud kobberslangen. Slangen i hagen kom 
med synd og død (full av gift), kobberslangen i ørkenen (ren) 
kom med frelse!
Men kobberslangen var bare et middel, for at de skulle tro på 
Gud. Hele poenget var å ha sin tiltro til Gud, å ha blikket fres-
tet på ham, å stole på Ham. Det var det de skulle lære på hele 

ferden i Egypten, å stole på Gud. Han ville prøve dem. Han 
ville lære dem noe om hva tro er (Hebr. 12,1-3). Han ville lære 
dem å ikke ha lyst til det onde. Og så bruker han disse hendel-
sene til å lære oss det samme i dag (1. kor. 10,1-13). 
I samtalen med Nikodemus sammenligner Jesus kobberslan-
gen og Menneskesønnen (seg selv). På samme måte som med 
kobberslangen ble Menneskesønnen - Jesus - opphøyet. Det 
skjedde da han hang på Golgata kors, til spott og spe, men 
også til frelse. Alle som ser på Menneskesønnen som opphøyet, 
skal ha evig liv. 
Dette som er skrevet i Johannes evangelium kap. 3 skjedde 

jo i starten av Jesu tjeneste i de ca. 3 ½ 
årene han gikk på jorden. Så dette var en 
profetisk - fremtidsrettet - fortelling som 
Jesus delte med Nikodemus. For alle som 
ser opp til og tror på Jesus opphøyet på 
korset, får evig liv. Jesus fortsatte samtalen 
med Nikodemus med det vi kaller den lille 
Bibel: Joh. 3, 16: ”For så høyt har Gud elsket 
verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.”
Jesus var den som var ren, likevel ble han 
som forbannet da han hang der på korset, 
slik det står skrevet i Galaterbrevet 3,13: 
”Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens for-
bannelse da han kom under forbannelse for 
vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er 

enhver som henger på et tre. ”

Der har vi kanskje også forklaringen på at Gud brukte kobber-
slangen som et bilde i GT på Menneskesønnen. Slangen som 
egentlig var en forbannelse. Men Gud snudde situasjonen til 
en velsignelse ved det som Jesus gjorde for oss på korset, da han 
gav sitt liv og sonet vår synd. Ingen lovgjerninger kan frelse 
oss. Men når vi ser at vi er syndere, og derfor gjør Gud i mot, 
slik folket så det i ørkenen, da er det bare en ting som holder: 
Det er å rette blikket mot ham som henger på korset, han som 
døde og ble skilt fra Gud for vår skyld, han som var forbannet 
for vår skyld, men som ble oppreist på den tredje dag og nå er 
opphøyet til himmelen. Det holder å tro på ham, at han er vår 
rettferdighet, at Gud derfor ikke tilregner oss vår synd. Ja ikke 
noe annet duger, enn et troens blikk på ham! ”Syndens lønn er 
døden, men Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre” 
(Rom 6,23).

Påske handler om å tro på Menneskesønnen der han henger 
til spott og spe, men også til frelse for hver den som tror. God 
påske”!

Kobberslangen
Av Ole Holmen
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Nyalenda 
Medical Centre 
ble offisielt åpnet 
22. februar 2014.
Av Anne-Stine 
Tveter Reidarsen.

”Jeg tror Jan nå sitter 
i himmelen og er kjem- 
pestolt over den jobben 
som er gjort her ute, 
og at han ser ned på 
det vi har fått til,” ut- 
talte jeg til NRK Tele-
mark da de intervjuet 
meg på radioen på  
åpningsdagen av helse- 
klinikken i Kisumu. 

Dette har blant annet alle i Tabernaklet bidratt til. Tusen takk 
for pengegaven på 30.000 kr som ble gitt for å realisere Jans og 
Annes drøm og visjon om ta hjelpearbeidet et skritt videre – 
fra å handle om utdanning til også å inkludere helse. 

Klinikken har så langt kostet mellom kr 220-250 000 å  
ferdigstille, sier Otto Halvorsen.  Alt er finansiert gjennom 
pengegaver fra kjente og ukjente støttespillere gjennom Pro-
sjekt Gatebarn. 

Pengegavene begynte å komme inn samtidig som tanken, ide-
en og beslutningen om å ta helseperspektivet på alvor ble tatt. 
- Vi så Guds ledelse i denne beslutningen, sier styremedlem-
mene i Prosjekt Gatebarn Otto Halvorsen og Kari Gyllensten. 

En stor delegasjon fra Norge
Åpningsdagen til Nyalenda Medical Centre på var en dag med 
mange følelser. Vi følte ydmykhet, stolthet, glede og litt sorg. 
Det var en sånn berg-og-dalbane dag med veldig mange føl- 
elser, men samtidig var det en kjempeflott dag. 

Det var flere norske til stede denne åpningsdagen. Familien 
Gyllensten, Signe Søvde m reisefølge og min mann og meg 
selv. Det var altså en stor og flott delegasjon fra Norge med 
representanter fra flere av Grenlands menigheter. 

Nyalenda Medical Centre er en klinikk spesielt rettet mot 
kvinner og barn, og er bygget midt i slumområdet Nyalenda. 
Håpet er å nå så mange som mulig med preventiv behandling, 
men også behandling av de mest kjente sykdommene.
– Vi kan behandle 20 til 50 pasienter her daglig, avhengig 
av pasientenes diagnoser, sier George Michael Omondi som 
er daglig leder for helsesenteret. Blant sykdommene som vil  
kunne behandles på senteret, er blant annet malaria, tuber-
kulose, tyfoidfeber, urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner og 
hiv/aids mm.
Konsultasjonene er gratis, men pasientene må betale for utstyr 
og medisiner, en selvkost til fornyelse av utstyr. Lønningene  
til de ansatte på klinikken finansieres fra midler gjennom faste 
givere. 
Det er pr i dag ansatt fem personer på helseklinikken. En  
Medical officer, (turnuskandidat) en laboratorietekniker, en 
sykepleier, en resepsjonist og en renholder. I tillegg til dette 
har helsesøster på Jans Academy hjulpet til i planleggingen 
med råd og veiledning og til ferdigstillelsen av klinikken slik 
den står i dag. Hun vil være aktivt med fra starten med å dele 
av sin lange erfaring til de 3 forholdsvis nye og unge helsefag- 
ut-dannede nyansatte. Det er en fin gjeng som skal gi helse-
klinikken innhold, mening og verdi. En fin fordeling mellom 
unge og godt voksne medarbeidere. Noen med lang erfaring 
innenfor kontorarbeid, barnehjem, sykestue og ikke minst  
erfaring med å omgås egne og andres barn sammen med  
kunnskapsrike unge fagarbeidere. 
Mye av tiden vi tilbrakte i Kisumu i forbindelse med åpnin- 
gen, brukte jeg på klinikken sammen med de seks ansatte. 

Arven etter Jan lever videre

Arbeidsstaben.

Klinikken åpnes.

Jan Kristensen.
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Jeg brukte tid til å bli kjent med dem, bygge opp samhold og 
trygghet.  Og ikke minst var jeg så heldig å være til stede da de 
aller første pasientene kom for behandling. En mor med kom 
med tre syke barn. Aldri har jeg sett slik mottakelse av pasien-
ter med oppmerksomhet fra seks ivrige behandlere! 

Nyalenda Day Aid Care Center i slummen er en nær sam-
arbeidspartner. Det er en gruppe på rundt 80-90 aidsram-
mede og frivillige kvinner som samles to ganger i mnd. Her 
støtter de hverandre og gir oppmuntring, råd og veiledning. 
Flere av de frivillige jobber som hjemmehjelpere der nøden og 
sykdommen rammer hardest. Denne gruppen vil nyte godt av 
helsetjenesten som nå er på plass i nærheten av hjemmet deres. 

Kast skoleuniformene
– Det ble sagt at nå var det slutt. Det var bare å kaste skole-
uniformene, forteller Anne Kristensen i forbindelse med Jans 
bortgang.
Slik gikk det heldig vis ikke. Til sammen studerer nå 1.198 
elever på de seks forskjellige skolene Jan og hans støttespillere 
har vært med å etablere. Jans Academy, ECD, lærerhøgskolen, 
Nyalenda Education Centre, og skolene i Ogiek og Amboseli  
– Nesten 90 prosent av disse barna som går her har mistet en 
eller begge av foreldrene sine på grunn av hiv/aids. Så langt har 
vi hjulpet 959 barn ved å sponse skolegangen deres gjennom 
faste faddere, sier Anne.
Rehabilitering og avrusning av gatebarna er fortsatt en del av 
arbeidet. En av sosialarbeiderne driver aktiv oppsøkende virk-
somhet blant gatebarna ukentlig. 

Limflasker
Et bilde fra turen har imidlertid festet seg på netthinnen. Da 
vi satt ved Victoriasjøen og spiste lunsj på en av de lokale fiske-
restaurantene, var det flere gutter som svermet rundt oss med 
limflaskene godt plassert under nesen og ventet på matreste-
ne.... Takk Gud for at Prosjekt gatebarn og INTERFELK har 

reddet mange av disse og gitt dem et nytt liv gjennom rehabili-
tering og tilbud om skolegang. Det nytter å hjelpe! 
Vi opplever at pågangen er like stor og behovet for flere  
faddere er til stede til enhver tid. Ingen kan hjelpe alle men alle 
kan hjelpe en.  Havet er jo et resultat av mange dråper…

Kirken er ikke ferdig, men den er i bruk likevel
Kirken på Jan´s Academy er ikke ferdig, men den blir tatt i 
bruk til gudstjenester fra og med 23. februar 2014 En stor flott 
kirkebygning som offisielt skal innvies 25. oktober i år. Datoen 
er valgt med omhu, da skulle Jan nemlig ha fylt 75 år. Ny- 
ansatte pastor Didacus Olang har fått god kontakt med barna 
og ungdommene på skolen. Gudstjenester, bibelopplæring og 
sjelesorg er mange av hans oppgaver. Han var også initiativ-
taker til en ryddedugnad inni kirkebygget som elevene stod 
for. På åpningsgudstjenesten var det flere av skolens nærmeste 
naboene til stede, deriblant også damen som solgte oss kir-
ketomta Styremedlem  og trofaste pastor Steven Bellyon var 
dagens taler. Også denne dagen var fylt med glede, takknem-
melighet og litt sorg. 

Menighetsarbeidet og kirkene i Amboseli og Ogiek forsetter 
sitt gode arbeid ledet av sine pastorer. 
Det planlegges i disse dager en ny faddertur i forbindelse med 
kirkeåpningen i slutten av oktober. De som er interessert i å 
være til stede på denne store åpningsdagen kan ta kontakt med 
Otto Halvorsen for mer informasjon.

Solid organisasjon
Som jeg skrev innledningsvis lever arven etter Jan videre. Det 
er godt å se. Vi opplever at det er en trygg og solid organisa-
sjon drevet på frivillighet her hjemme i Norge gjennom Pro-
sjekt Gatebarn. De bidrar hovedsakelig med økonomiske mid- 
ler gjennom faderskap, bruktbutikk, faste givere, forbønn og 
masse entusiasme. 
             forts. neste side

De første pasientene.
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Vi har lenge vært nysgjerrig på Cuba, derfor dro vi dit, 
riktig nysgjerrige. I hele november måned i fjor var vi gjester 
på denne fargerike og frodige øya i Karibien. Så  har vi alle-
rede begynt på første del av den tredelte overskrifta, CUBA, 
fargerik og frodig, ikke større enn at vi rakk over det meste av 
den 110 mil lange øya. Vi bodde på  7 forskjellige steder, først 
i Havanna, hovedstaden med 2,5 mill. innbyggere, deretter 
fra Vinales i vest og til Baracoa langt i øst. Det ble mye reis- 
ing i de kinesiskproduserte bussene, den lengste turen på  
15 timer! Overalt bodde vi hos private,  Bed&Breakfast-stilen. 
Folk med litt store leiligheter innreder ett, iblant to rom for  
turister  og får statlig løyve til ”hotell”-drift. For oss som kan  
spansk var jo  det  en glimrende  måte å få kunnskap om det  
vi var… nysgjerrige på. Det var svært billig også, ca 250 kr/ 
døgn iberegna frokost og middag. For oss begge! Og stan- 
darden var absolutt bra.

Det kunne være en masse å fortelle, men vi vil vektlegge den 
siste K’en (se over). Men litt må vi si om KOMMUNISME  
først, den kubanske varianten.    er ingen tvil om at Fidel  Castro 
og broren Raul som nå er president,  har oppnådd mye positivt 
i løpet av de vel 50 år denne ideologien har vært enerådende.  

Analfabetismen er utrydda, og  alle har gratis studier helt til 
topps på skalaen, altså  universitetsnivå.  40.000 kubanske  
leger er utlånt til andre land !  Alt som heter helsestell  er også 
gratis. Det er to store MEN i denne beskrivelsen. Det første er 
økonomien. Alle er egentlig fattige. Leger og ingeniører o.a. 
akademikere tjener  det samme som  alle  andre. Hvordan kan 
en leve med en   månedslønn på 150-200 no.kr? Jo, alle har 
et rasjoneringskort for brød, ris, bønner, såpe, tannkrem  o.a. 
basisting. De handler  med disse kortene  i statlige butikker 
med  nærmest symbolske priser. Vi  turister har en egen valuta 
som koster 25 ganger den nasjonale pesoen.  Å gå på museum 
kan  koste 50 øre for en kubaner og 25 kr for en turist. Det blir 
ikke mye utenlandsturer for kubaneren med en slik politikk og 
privatøkonomi. Og det passer myndighetene utmerket. Det 
andre MEN i historien er kontrollen. Statlig TV sørger for at 
en bare hører og ser det som partiet godkjenner. Internett er 
ikke for menigmann. De må få seg en adresse via institusjoner 
eller arbeidsplassen. Avisene, de få som finnes, er partiaviser.  
Om  folket skulle glemme at det er et kommunistisk paradis 
de bor i, har de plakater med paroler og  kjempefotos av Che 
Guevara, Fidel og Raul  overalt, for å hjelpe på hukommelsen.
KRISTENDOM, er det plass for slikt? Så avgjort! Til å be- 

Cuba - kommunisme og kristendom
 

På den kenyanske siden står organisasjonen INTERFELK 
med et personal på ca. 75 ansatte på for å videreføre arbeidet. 
I  staben er det blant annet ansatte i administrasjonen, lærere, 
kokker, renholdere, internatforeldre, vaktmenn, gartner, sjåfør, 
sosionomer, skredder, evangelister og helsearbeidere. En stor 
og fin stab som ønsker alt det beste for de små og svake. 
19. mai planlegges det at temaet på annerledeskvelden skal 
være viet til arbeidet i Kenya gjennom Prosjekt Gatebarn og 

deres samarbeid med INTERFELK. Anne Kristensen vil delta 
denne kvelden. 

Ingen kan ta på seg og fylle skoene etter Jan og gå i hans fot-
spor. Han var unik med sine visjoner og drømmer. Men vi 
må finne en vei som er mulig å gå ved at flere tar ansvar for at 
arbeidet skal leve videre. Dette ser vi skjer og vi har stor tro for 
at arbeidet skal lykkes. Alle medarbeiderne trenger forbønn og 
støtte, og dette kan du være med å bidra med.

Anne-Stine Tveter Reidarsen – 90 63 59 94

Signe Søvde danser av glede. Gategutt sniffer lim.

Arven etter Jan lever videre
Forts. fra side 10
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gynne med, for vel  50 år siden og den første tida  etter  makt-
overtagelsen  var kristendommen  den skadelige ”opium for 
folket” som Karl Marx ville ha det til. Særlig katolikker fikk 
veldig tøff behandling. ”Operation World” hevder at 50.000+ 
troende døde under den første nidkjære forfølgelsen på slutten 
av 1950-tallet, og 500.000 ble fengslet for sin tro. Myndig-
hetene så  gjerne at de kristne emigrerte. Svært mange benyt-
tet seg av det og dro, særlig til USA, der det nå er mer enn 
en million av kubansk herkomst. Den katolske kirka som har 
vel 50 % av befolkningen som medlemmer i dag,  hadde bare 
200 prester igjen i landet  etter kort tid med det nye styret. 
Det store vendepunktet for nytenkning mht. de kristnes plass 
i samfunnet skjedde da paven besøkte landet i 1998. Etter det 
har en inntrykk av at det eksploderte . Den katolske kirka har 
nytt godt av de nye tider, og  de evangeliske kirkesamfunnene 
har vokst utrolig raskt. Det er nok langt over en million evan-
geliske i de ca 60 trossamfunn. Vel 20 av dem  er med i Kirke-
nes Verdensråd, og vel 30 står utafor, bl.a. de fleste baptister og 
pinsevenner, som er de to store. K.V. står for bibeldistribusjon 
i landet, og vi hadde inntrykk av at det var vanskelig for dem  
”utenfor” å få sin del av bibel-kvotene.
 Som eksempler på den enorme framveksten av menigheter 
kan vi nevne  Baracoa ,en by  i øst, på størrelse med Skien og 

Porsgrunn til sammen. Det er  400 baptister i min menighet  
forteller baptistpastor Camilo. Og pastor Raul har  1.300 pin-
sevenner i  menigheten han  leder. Vi  ble kjent med begge som 
forteller at menighetene har  en mengde utposter som etter 
hvert blir selvstendige menigheter. I Havanna fortalte pastor-
teamet  (tre unge menn) i en baptistmenighet i sentrum   at de 
har 900 medl. I sin menighet og 109 husgrupper. Det er 60 
andre baptistmenigheter i Havanna!

De vi møtte var sultne på nyheter ”utenfra”…og  vi fortalte vil-
lig. Vi har direkte kontakt med 10 personer via internett etter 
hjemkomsten, noen av dem B&B-folk vi bodde hos, men flere 
er pastorer. Pastor Guillermo i Cienfuegos (en by midt i landet 
med 150.000 innb) skrev  til oss like før jul at den menighet 
han er pastor for og 6 andre pinsemenigheter  skulle ha felles 
dåp i romjula. 200 ble døpt!
Det kan ikke være noe tvil om  at kommunismen politisk, og  
som livssyn, har fallert og skapt et enormt åndelig tomrom 
som i vår tid fylles av Gud.

Kjære dere: Dra gjerne  til Kuba og bli inspirert!
 

Astrid og Ivar Aas
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Hilsen fra Ole Holmen
Kjære venner i Tabernaklet!
Jeg vil rette en stor takk alle dere som jeg har samarbei-
det med i de 9 årene jeg har vært ansatt i Tabernaklet. 
Jeg er takknemlig for tillit fra pastoren min, Helge Ter-
je Gilbrant, og den øvrige ledelsen, og ønsker samtidig  
Vidar Tellefsen Guds rike velsignelse i tjenesten som adm.
leder. Tusen takk også for en flott fest-markering på stor- 
søndagen den 19. januar. Takk for gave, alle gode ord og 
en storslagen fest-kake!
Det er fantastisk flott å være i en slik flergenerasjons- 
menighet med en visjon om å ha åpne dører: Til Gud, til 
mennesker (fellesskapet) og ut til andre 
(de som ikke enda er vunnet for Guds 
rike). Det er stort – at vi får være lem-
mer på dette legemet som heter Taber-
naklet. Hver enkelt av oss er viktige, og 
hver enkelt av oss har en viktig oppgave 
i menigheten og i Guds rike.
Vi flytter jo ikke, og heller ikke slut-
ter vi eller jeg i menigheten. På frivil-
lig basis har jeg sagt ja til fortsatt å ha 
ansvaret for Annerledeskveldene, noe 
som ligger mitt hjerte nær. En menig-
het som viser virkelig omsorg for alle - 
også de som faller litt utenfor – ja, den 
menigheten vil lykkes! Jeg fortsetter 
også med ansvar for felleskristen bønn 
og Israel-kvelder.

Jobbmessig går jeg inn i tilnærmet fulltidstjeneste i Evan-
geliesenteret. Mitt hovedkall er å hjelpe mennesker som 
sliter med sine liv, med rus og lignende, og det får jeg 
enda bedre anledning til nå. Vi har etablert oss i Pors-
grunn med Grenland kontaktsenter, i Sverresgate 4 (tidl. 
Jernbanegata) med kontaktstue, inntak m.v. Inntektene 
kommer bl.a. fra tidl. Tsjernobyl-butikken (nå Senter- 
butikken) i Kverndalen, samt nystarta bruktbutikk i Jern-
banegata 7 i Porsgrunn. Fra 3. mars har Evangeliesenteret 
etablert seg med en ny avdeling i våre lokaliteter. Pors-
grunn Evangeliesenter, med bestyrer Oddvar Weierud 

i spissen, blir et inntak med hele 10 
plasser. Jeg har kontor i nabobygget, og 
deltar i arbeidet på inntaket og på kon-
taktsenteret. Samtidig som jeg arbeider 
med kompetanseutvikling, opplæring, 
jobber mot nettverket av menigheter 
og rus-omsorgstiltak, men også mot 
kommuner og helseforetak med øko-
nomi og anbud innen russektoren. 
Jeg takker for 9 gode år i menig- 
heten, og ser fram til nye og spenn- 
ende utfordringer. Hilser til slutt med 
ordene i 2. kor 9.8: ”Og Gud makter 
å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere 
alltid og under alle forhold har nok av 
alt, ja, har overflod til all god gjerning”.
 

Hilsen fra Ole Holmen

Fra festmarkeringen for 
undertegnede den 19. februar.

Fra åpningen av Grenland kontaktsenter 15. oktober 2013. 
Her styret med Ole Holmen (f.v., styreleder), Alf Dagfinn Hovland (styremedl.), 

Morten Gregersen (styremedl.), Gro Jøntvedt (varamedl.) og Anton Kolle (kasserer), 
sammen med Trond Eriksen (t.h.), daglig leder i Evangeliesenteret. 

SIDE 14



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

Himmelsk

Bok 
& 

Gave

LAPSKAUS

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

Otto Halvorsen

Tlf 40 40 18 22
Vil du bli fadder for 

et barn i Kisumu, Kenya?
Ring Otto Halvorsen - Tlf. 40401822

www.prosjektgatebarn.no

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

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 

Støtt våre annonsører –
de støtter oss!

Ledig plass 
for annonsører

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!

Det lå en stein for graven.
De søkte han som var død.
Natt hadde flyktet for dagen,
men ikke den tause nød.

Kvinnene gikk til haven,
til ham som lå kald og hvit.
I hendene bar de gaven,
salve for Mesterens lik.

Maria kunne ei glemme 
hva Jesus gav hennes sjel.
Et gravsegl fikk ikke stoppet
slik kjærlighet varm og hel.

Men hvem kunne velte steinen,
tegnet på vantroens makt?
Tankene måtte knele,
her dugde ei egen kraft.

Mens disiplene sørget og tvilte,
og stod uten løsning og håp,
satt en engel på steinen og hvilte,
sa: Den korsfestede har stått opp!

Steinen som voktet graven
hadde han rullet bort.
Soldater lå lammet i haven,
det umulige var allerede gjort.

Vi går i vår motgangs hage,
med blikket vendt ned og bort.
Tror mørket vil vare lenge,
og regner gleden som kort.

Men når vi våger å komme
i tross mot fornuftskalde stein,
til graven når natten er omme,
har  Gud satt sitt unders tegn.

En stein som er rullet til side,
en grav som er åpen og tom.
For det siste er ikke:  Lide,
men glede i lysfylte rom.

Kristus stod opp fra graven
med nøkler til dødsrikets port.
Han ser våre steiner i haven
og løfter dem stille bort.

Glem ikke påskemorgen,
ta vare på hele dens skatt.
Gjem den som salve til sorgen
og lampe til dødens natt.

Tor Bertel Løvgren

påskemorgen


