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Adm. leder: Ole Holmen
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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 

“Vaskerommet 
   trenger oppussing”

For ikke lenge siden fikk vi en e-post 
melding fra en person som helhjertet og 
trofast deltar i flere av menighetens virke-
grener. En av oppgavene er å være med i 
et vaskelag, og det var i den forbindelse 
behovet for oppussing av vaskerommet 
ble tydelig. Så da skrives det en e-post  
og sendes til menighetens administra-
sjonsleder, som igjen videresender den 
til huskomiteen, og dermed er problemet 
løst… 

Dugnadsbehov
Men vi vet jo alle at et vaskerommet blir verken bedre eller dår- 
ligere av at e-post meldinger blir videresendt. Noen må faktisk ta 
fram maling og pensel, og kanskje må det til en forbedring av både 
rør- og ventilasjonssystem. Faktum er at vi stadig har en del ting 
som skal gjøres av vedlikehold. For ikke å snakke om den ukentlige 
dugnadsinnsatsen i forbindelse med rengjøring av et lokale som 
stadig er i bruk! Valgmuligheten er enkel, enten leier vi folk til å 
gjøre jobben eller så gjøres den på dugnad. 

Forvaltning
Vi har begrensede ressurser som skal forvaltes på best mulig måte. 
Men vi skal ikke bare forvalte menighetens penger, vi skal også 
forvalte den tiden som mennesker vil gi til menighetens virksomhet. 
Dette kan være vanskelig. Vi ønsker ikke at noen skal være engasjert 
så mye i dugnadsarbeid at det går ut over ektefelle, barn eller annen 
familie. Derfor vil vi ikke “mase” om at folk må stille opp, samtidig 
ønsker vi ikke å komme dit at det meste som gjøres blir utført som 
betalte tjenester. 

Løsning!
•  Vi må fordele dugnadsarbeidet slik at ikke noen må ta alt. 
•  Vi må forsøke å gjøre tingene sammen, det er gøy å jobbe 
 dugnad når vi også har det hyggelig sammen. 
•  Vi må finne et riktig nivå på dugnadsarbeidet. 
•  Vi må legge til rette slik at den enkelte mest mulig får bruke sine 

evner, gaver og interesser. 
•  Vi må tenke at dugnadsinnsats er både praktisk vedlikeholds- 

arbeid og arbeid blant f.eks. barn og unge. 
•  Vi må dele på ansvaret!

En tankevekkende historie…
Jeg vet ikke hvem det var, men jeg har hørt om et aktiv menighets-
medlem som ringte til en eldstebror og sa at han kjørte nettopp 
forbi lokalet og sa videre: “jeg ringer bare for å si at jeg så dere 
hadde glemt å ta ned flagget…” Det mest bekymringsfulle er ikke 
at vi må bruke penger på oppgaver som er for store for dugnads-
arbeid, det alvorlige er om vi utvikler en kultur der vi ikke vil dele 
på ansvar. Det er vår menighet, vårt arbeid og dette står vi sammen 
om. Skjønt når alt kommer til alt, så vet vi jo alle at det ikke er vår 
menighet, det er Guds menighet og Han vi får lov til å tjene!

Helge Terje Gilbrant
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ANNONSER / INFORMASJON

Jubilanter:

95 år:

Lilly Andrine Hansen 29.01.15

90 år:

Norma Irene Limi 11.01.15

85 år:

Magnus Thorleif Thomassen 07.03.15

Aida Margareth Johnsen 08.03.15

75 år:

Carl Henrik Vestøyl 07.03.15

Zahra Khosravi 29.03.15

Ronny Wetting 30.03.15

70 år:

Knut Pedersen 09.01.15

Harald Bragne 17.01.15

Birger Elstrøm 30.01.15

Johannes Sindal Pedersen 13.02.15

Wenche Sissel Follegg 03.03.15

 

Fødte:
(Menighetskontoret får ikke fødsels-

meldinger lenger. Foreldre må derfor 

sende melding til oss. Husk personnr.)

Døde:
Unni Alice Stamland 27.10.14
Evelyn Thorstensen 29.10.14

Nye medlemmer:
Tord Magnus Karlsen 03.09.14
Ingvild Halvorsen 08.09.14
Harald Evjen 30.09.14
Hilde Sophie Evjen 30.09.14

Hva skjer i Tabernaklet
Her følger noen glimt fra hva som kommer framover:

Søndag 7. desember Gudstjeneste Helge Terje Gilbrant og Arvid Pettersen. 

Søndag 14. desember Storsøndag med julemiddag.
 Vi får besøk fra Grenland kristne skole som fremfører 
 musikalen «Ære være Gud».

Søndag 21. desember kl. 17.00   Vi synger julen inn.
    MILK med solist Signe Ringnes Norrman.
    Miriam Thorsell Næs deltar.
    Kafe etter møtet. 
   
Julaften kl. 15.30   Julegudstjeneste med Helge Terje Gilbrant. 

Søndag 28. desember  kl. 11.00   Romjulsgudstjeneste i Tabernaklet. 

Tirsdag 30. desember    kl. 18.00   Nyttårsfest for voksene. (Påmelding).

Onsdag 31. desember    kl. 19.30   Nyttårsfest for ungdom. (Påmelding).

Søndag 18. januar kl. 17.00   Jostein Janøy og Dag Arne Saltnes m/team
   synger og forteller fra Age Samuelsens liv. 
   Ifm. 100 års dagen for hans fødsel. 

Frist for innlevering av stoff til nr 1/2015 er 26. februar 2015

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 !
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BARN OG UNGE

Småtanker 
fra barnepastoren 
Denne høsten har jeg på nytt fått være med på å se hvordan 
barn bygger vennskap med hverandre. Gjennom grupper som 
kommer sammen og ulike aktiviteter møtes barn som ikke 
kjenner hverandre godt. De utvikler vennskap og får felles opp-
levelser som beriker deres liv. I menigheten møtes barn som 
kjenner Jesus godt og barn som kun har hørt om at ”De folka 
der tror på Gud da, men de er allright likevel!” Noen finner 
en de kan dele sine spørsmål med, og andre får svar de har lett 
etter lenge.

HalloVenn har som visjon at vi sammen gjør Norge til et bedre 
sted å være. Vi kan vise  at venner bryr seg, at det er viktig å 
ha det moro sammen, at vi kan glede oss på en god måte over 
livet, leken, dansen og gleden. Vi har igjen fått være med og 
arrangere denne festen. I år sammen med våre venner i Baptist-
kirken. Det er et bevisst valg av ord å si våre venner. 

Vi ønsker at dette skal være et tydelig signal til alle i byen vår. 
Vi tror at venner betyr mye for hvordan vi har det og at ved  
å være vennlige gjør vi en forskjell i menneskers liv. Venner 
trenger ikke å være helt like. De kan ha ulike meninger, gjøre 
ting forskjellig, men likevel ha et godt vennskap.

Daniel hadde Gud til venn. Han stolte på at vennen hans ikke 
ville svikte selv i de vanskeligste utfordringene. Det gjorde han 
heller ikke. Jeg har Gud til venn. Han er en god venn. Han har 
ikke sviktet meg, men stilt opp for meg når jeg har følt meg 
liten og ubetydelig, utrygg og full av uro for framtiden. Jesus 
er med på fest og han er med i mindre festlige situasjoner. Han 
stikker ikke av.

Mange i byen vår kjenner ikke Jesus. De ser oss, og hvordan vi 
er. Hva vi er opptatt av.

Vi som enkeltmennesker og menighet må daglig ta valg. 
Vi må stå opp for de som er venneløse, de som ikke hører 
noen gode ord fra noen. 
Vi må stå opp for de vi ser går alene inn og ut av kirkene,  
skolene, arbeidsplassene. 
Vi må stå opp for de som vi hører det snakkes om. De som 
blir mobbet – fryst ut – oversett. Vi må be for dem, og sam-
tidig si ja til å være svaret på vår bønn.

Jesus var tydelig på hvem han valgte å bruke tiden sin sammen 
med. Han hadde kommet for å gi de som ikke hadde, de som 
ikke klarte seg selv, de som trengte – KJÆRLIGHET.
Alle trenger vi Jesu kjærlighet, nåde, tilgivelse – mange av oss 
har fått oppleve det – vi må ikke glemme å gi det videre!

La våre verdier være tydelige – vi godtar ikke at barn eller 
voksne mobbes og plages. La oss vise det i tydelige handlinger 
i hverdagen.  La oss være med og bygge vennskap.

Den som går ut for å finne en venn, vil sjelden finne en. Den 
som går ut for å være en venn, vil finne mange venner.

Carina Arca
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BARN OG UNGE

HalloVenn-party 
2014 

294 barn, 134 foreldre og 60 medarbeidere var samlet i Pin-
sekirken Tabernaklets lokaler til HalloVenn party fredag 31. 
oktober.

I tillegg til 14 medarbeidere som forberedte og ryddet opp et-
ter arrangementet, var det 74 frivillige medarbeidere fra Bap-
tistmenigheten og Pinsekirken Tabernaklet som sammen gjen-
nomførte arrangementet på en flott måte. 

Vi hadde 22 aktivitetsposter. De svært populære aktivitetene 
Sumobryting, ballongfigurer, ansiktsmaling, fjernstyrte biler 
og godterityven ble supplert med nye aktiviteter. Muffinspyn-
ting, Pingpong fotball, bilbane, traktorrace og balansebom var 
nye aktiviteter i år. Lykkehjulet med mange spennende premier 
vi hadde fått av våre sponsorer var veldig populært. 

Vi hadde masse godteri, pølser og brus som gikk unna. Vi 
danset BlimE -dansen sammen og flere ble med i dansen etter 
hvert som trinnene satt! Foreldre pratet og hygget seg i kafeen, 
mens barna var rundt  på ulike aktiviteter. Foreldreloddet ble 
trukket og en glad far kom opp på scenen for å motta årets 
kake som var dekorert med Daniel blant løvene.

Vårt fokus på vennskap, glede og fest speilet seg i kommenta-
rene fra barn og voksne og deres store smil! Vi hadde en virke-
lig festkveld! Mange foreldre utrykte glede over å ha  et godt 
alternativ til Halloween hvor barn går og ber om godteri på 
dørene kledd ut i skumle kostymer. 
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TenTro 2014–2015 
I år har vi igjen fått et flott kull med TenTroelever i TabbenUng. 
I år er vi syv elever, og de har allerede blitt en sammensveiset 
gjeng, som har det mye moro. Vi har undervisning annenhver 
tirsdag, og aktiviteter de andre tirsdagene. Så langt i år har vi 
også rukket å ha en overnatting og vært med resten av ung-
dommene på Get Focused i Tønsberg. Lederne for TenTro i år 
er Øyfrid Sofienlund og Bjørn-Richard Pedersen. Vi ser frem 
til enda mange flere spennende, morsomme og interessante 
Tentrosamlinger.

Årets TenTroelever er: Celine Arnesen, Sara Langvannskåsa, 
Linnea Berg Thorkildsen, Max Arca, Lilly Viken, Johanne 
Vindenes og Nice Ishimwe.

Vær med å be for TenTroelevene, og hold allerede nå av søndag 
3. Mai, som blir deres store dag i 2015.

Bjørn Richard Pedersen
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UNGDOM

Høsten i TabbenUng 2014 
Nok et spennende semester nærmer seg slutten i TabbenUng, 
ungdomsarbeidet i Tabernaklet. Når jeg ser tilbake, ser jeg et 
innholdsrikt halvår med flust av arrangementer, turer og møter 
som til sammen har gjort at vi føler at vi står enda sterkere, 
både i troen og som fellesskap. Det er stort å kunne se utvik- 
lingen i både nye og gamle ungdommers tro og livsstil etter-
som kunnskap og kjennskapen til Gud øker. 

I løpet av høsten har vi vært med på endel større arrange- 
menter. For det første var vi på Ten-leir i Fyresdal. Der var 
det som alltid veldig mange både deltakere og ledere fra  
TabbenUng! Denne leiren ble veldig spesiell for flere av våre 
ungdommer, noe som jeg som ungdomsleder har merket etter 
at leiren var ferdig. Flere av ungdommene har blitt tydelig 
mer opptatte av hvem Gud er, og hva han ønsker med livene  
deres, noe som har ført til at de på eget initiativ har startet opp 
en bibelgruppe, som de har fått Raquel Langvannskåsa (som 
sitter i lederteamet vårt) til å lede. For meg er det virkelig stort 
når opplevelser som skjer på leir fører til noe mer etter at leiren 
er ferdig, og at det får en tydelig påvirkning på livet til unge 
mennesker. For øvrig var leiren preget av morsomme aktivi- 
teter, en flott konsert og mye bra lovsang. 

I starten av november dro vi sammen med Gulset kirke til 
Tønsberg på en stor festival som heter Get Focused. Her var 
vi sammen med 2500 mennesker samlet for møter, volleyball- 
turnering, seminarer og masse god stemning. Jeg merker at 
ungdommene synes det er gøy og verdifullt å reise på disse 
større arrangementene, hvor man blir bedre kjent, får mer  
åndelig fokus over en lengre periode og hvor man får høre 
kjente talere og artister. Et høydepunkt i år var nok at Hillsong 
hadde konsert på fredagen. 

17. november kom lovsangsbandet Leeland for å holde stor-
konsert i Skien. Ungdomsarbeidene og andre organisasjoner 
i Grenland hadde gått sammen for å gjenta fjorårets suksess, 
denne gangen i Fritidsparken. Ca. 850 mennesker fikk opp-
leve en konsert på utrolig høyt musikalsk nivå, med et klart 
kristent budskap, og med god forkynnelse etterpå. Noen av 
våre ungdommer fikk være med å være vertskap for bandet, 
som er kjent verden over, og det var tydelig at de syntes dette 
var kjempestas. 

Selv om det er de store arrangementene som kanskje blir  
høydepunktene for mange av ungdommene i løpet av halv- 
året vi har hatt, er det for meg som ungdomsleder den ukent-

lige driften og den jevnlige kontakten med ungdommene som 
er det største og viktigste. Ungdomsmøtene på fredager, Get 
Together på tirsdager, TenTro, bandøvelser, Lederteam samt 
alle andre deler av menigheten der ungdommene er represen-
tert som ledere er det som vi ønsker skal være med å forme, 
utvikle og styrke ungdommene til et hverdagsliv med Jesus. 

I løpet av et halvt år opplever man alle mulige slags ting i et 
ungdomsarbeid. Jeg ønsker så gjerne at vi skal være et sted der 
nye mennesker kommer til og blir frelst, og der ungdommene 
våre vokser i troen sin. Derfor er det utrolig stort når vi hører 
at folk har tatt et standpunkt, opplevd noe nytt med Jesus eller 
fått bønnesvar. Vi har mye å være takknemlige for. Samtidig er 
det utfordrende når vi tenker på alle vi kan nå, og at vi ønsker 
å se Gud nå enda dypere inn i ungdommenes liv. En slik opp-
levelse av glede og utfordring tror jeg vi alltid vil oppleve i en 
menighet, men vi strekker oss ut for å se mer av hva Gud vil 
gjøre iblant oss.

Til slutt har jeg lyst til å gi en honnør til Lederteamet i  
TabbenUng. Dette er mennesker som jeg setter utrolig stor 
pris på, beundrer og gleder meg over å få arbeide tett med. Jeg 
merker i dem et ønske og en lengsel etter å se mer av hvem 
Gud er og hva han vil med oss. De tar i mer enn man kan 
forvente hver uke, og brenner virkelig for menigheten sin. Det 
er også en stor velsignelse for meg å kunne kalle de jeg jobber 
såpass mye med for gode venner. Det å arbeide sammen, dele 
både åndelige og andre opplevelser sammen og vite at vi kan 
støtte oss på hverandre er virkelig noe å være glad for.

Tusen takk for all forbønn som gjøres for ungdommene i  
menigheten. Jeg merker alltid hvor positive alle dere er til det 
som skjer, og er mer enn takknemlig for den støtte dere kom-
mer med, og det rommet dere gir for den generasjonen som 
kommer. Siden jeg vet det er mange som ber for oss vil jeg 
nevne navnene til Lederteamet, så dere hvertfall kan få navn-
ene på de dere ber for: Lars-Christian Rambekk, Raquel Lang-
vannskåsa, Filip Guttormsen, Therese Bergerud, Ted Vierk og 
Adrian Arnoldsen.
Jeg vil også takke for tillitten dere viser meg. Det er godt å 
kjenne tillitt, oppmuntring og engasjementet dere har for tje-
nesten jeg får gjøre, og får meg personlig. Tabernaklet er et 
godt sted å få være ungdomsleder. 

Guds velsignelse til alle i advents- og juletiden!

Bjørn-Richard
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UNGDOM

Ledertur input/output 
Lederne på søndagsskolen har denne høsten deltatt på inspirasjonshelgen for 
barnearbeidere I Sandnes.

Vi dro avgårde fredag formiddag sammen med ledere fra Stathelle i buss og 
hadde en laaang tur til Pinsekirken Klippen hvor konferansen ble holdt. 

Jarle Waldemar og Svein Robert  Solberg barnepastorer I Sandnes og Hamar 
ledet konferansen I samarbeid med flere foredragsholdere.

Vi hadde en kjempehelg. Mye input; mange tanker om hvordan barnarbeidet 
kan se ut. Konkrete undervisningstips og forslag på hvordan en kan for- 
berede seg og gjennomføre undervisningen på søndagsskolen.
Vi ble også bedre kjent med hverandre og delte tanker og ideer for hvordan 
barnearbeidet vårt I Tabernaklet kan bli bedre  og nå de vi ønsker å nå.
Dette gjentar vi gjerne neste år… men håper konferansen kommer litt  
nærmere…..

Ledertur input/output 
 
Lederne på søndagsskolen har denne høsten deltatt på inspirasjonshelgen for 
barnearbeidere I Sandnes. 
 
Vi dro avgårde fredag formiddag sammen med ledere fra Stathelle i buss og 
hadde en laaang tur til Pinsekirken Klippen hvor konferansen ble holdt.  
 
Jarle Waldemar og Svein Robert  Solberg barnepastorer I Sandnes og Hamar 
ledet konferansen I samarbeid med flere foredragsholdere. 
 
Vi hadde en kjempehelg. Mye input; mange tanker om hvordan barnarbeidet kan 
se ut. Konkrete undervisningstips og forslag på hvordan en kan forberede seg og 
gjennomføre undervisningen på søndagsskolen. 
Vi ble også bedre kjent med hverandre og delte tanker og ideer for hvordan 
barnearbeidet vårt I Tabernaklet kan bli bedre  og nå de vi ønsker å nå. 
Dette gjentar vi gjerne neste år… men håper konferansen kommer litt 
nærmere….. 
 

 
 

Seven – en helg full av sangglede! 
15.–16. november hadde vi besøk av den  
herlige Seven-Gjengen i Tabernaklet. 

Lørdag var det korseminar og konsert. 

Seven-Gjengen fremførte den helt nye forestil-
ling Moses-Prinsen av Egypt. Rundt 100 barn 
og voksne kom den kvelden og fikk være med 
til Egypt og høre om Moses og Israels folk.
Barna som deltok på korseminaret kom opp på 
scenen under forestillingen,  de sang og drama-
tiserte med stor innlevelse. 

Etter konserten var det kiosk og kafé I kjelleren 
og de fleste ble igjen for å prate og hygge seg. 
Seven jentene overnattet hos vertsfamilier fra 
menigheten og hadde en svært hyggelig kveld!

Søndag var det AlleSammen gudstjeneste
og Seven–Gjengen fremførte musikalen 
Bibelen på 60 minutter. 

Hele menigheten møtte opp og vi hadde en 
variert og flott gudstjeneste hvor vi satte fokus 
på bibelen. 

Helge Terje minnet oss på Jesu lignelse om  
såmannen – Vi har det beste å dele – Guds ord. 
Seven-gjengen var tydelige i sitt budskap og 
mange benyttet muligheten til å få med seg cd 
og dvd av gruppen for å spre dette videre til 
familie og venner. Et flott besøk vi gjerne vil 
ha tilbake!
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UNGDOM

”Her er det godt å være! 
Dette er den beste skolen.” 

Sitatet er fra en av våre nye elever i høst. Det er slike tilbake-
meldinger som rektorer liker godt å høre. Og jeg tror henne. 
Nettopp det er vårt ønske og det vi jobber for, at skolen skal 
være et godt sted å være, for elever og personalet, fordi vi lærer, 
trives og utvikler oss sammen.

15.august startet vi opp igjen med vårt fjerde driftsår ved  
Grenland kristne skole. 43 elever, en økning på 13 fra høs-
ten før, møtte opp første skoledag. Av disse er der fem første- 
klassinger. Vi har en fargerik, sprudlende, flott gjeng med elev-
er. 26 går på barnetrinnet og 17 hører til på ungdomstrinnet 
dette året. Alle klassetrinn har elever og vi er i år delt i 5 grup-
per. Personalet er økt til 15, derav en kjernestab på 7 lærere, 
to assistenter og rektor. Nytt for høsten er SFO for 1.-4. trinn. 
De fyller skolegård og bygg med gode lyder langt inn i kon-
tortiden.

Vi føler vi nå har fått etablert skolen på en god måte. Nå øker 
elevtallet og rutiner begynner å sette seg. Økonomien er mer 
stabil og vi har fått et flott personale som strekker seg langt for 
å legge til rette for elevene på best mulig måte. Ingen er i tvil 
om at de går på en skole der troen på Gud er levende. Hver 
morgen starter med morgensamling der barn og voksne kan 

dele tanker og be sammen. Er det naturlig å snakke om Gud 
og Jesus gjør vi det i alle typer fag, men ikke alltid. Det kristne 
verdisynet og troen skal komme tilsyne i naturlige sammen-
henger, men ikke være for påtrengende.  Og det er mye stoff vi 
skal igjennom, i alle fag.

Akkurat nå holder vi på med de siste malingsstrøkene før ung-
domsskoletrinnet kan flytte inn i nye klasserom i eget bygg. 
Der er det mange som gleder seg! Nytt klatrestativ og hinder-
løype er på vei. Og i januar er vi i gang med ipad/læringsbrett 
til alle elever og lærere. Her tenker vi nytt og gleder oss over 
de mulighetene som ny teknologi og metodikk gir oss. Ellers 
er leseforståelse og klasseledelse ekstra satsningsområder for 
skolen i år.

Høsten har vært innholdsrik med mange spesielle hendel-
ser. Høstturen der små og store overnatter i lavo er alltid et  
høydepunkt. Kjekt å bli kjent på en annen måte enn på skolen 
og masse moro i dagslys og i lommelyktlys. Senere har vi vært 
på flere turer sammen, vi har hatt talentiade og snart er det 
omvendt julekalender. Et av høydepunktene er fremføringen 
av julespillet ”Ære være”. Dette blir utvidet hvert år og elevene 
blir flinkere og flinkere. Ekstra gøy blir det i år når vi ikke bare 
skal vise dette på skolens avslutningsfest, men også på Gulset-
senteret og så i Pinsekirken Tabernaklet søndag 14.desember. 
Håper mange vil være med å gjenoppleve juleevangeliet og gi 
Gud ære for den største gaven mennesker noen gang kan få.

De første søknadene for neste skoleår er allerede mottatt. 
Snakk godt om skolen vår til mulige kommende skolebarn 
og –foreldre. Sjekk hjemmesiden vår og ta gjerne kontakt for 
besøksdager, spørsmål og søknad. Grenland kristne skole,- en 
skole med hjerte for alle og øye for den enkelte!

Øyfrid Sofienlund, 
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Helgen 25.–26. oktober var mange fra Tabernaklet sam- 
men i Kisumu, Kenya. Det var tid for innvielse av det s 
tore kirkebygget som ble igangsatt av misjonær Jan  
Kristensen. Prosjekt Gatebarn har sammen med Interfelk 
(International Fellowhip Kenya) virkeliggjort en mange- 
årig drøm! I tillegg til innvielsen av kirkebygget var be- 
søket til helsestasjonen i Nyalanda-slummen et høyde- 
punkt. Kjære menighet, vi får lov til å være med på noe  
stort og viktig!

Som menighet var det viktig for oss å være representert ved 
innvielsen av det nye kirkebygget, lokalisert rett ved skole- 
anlegget som Jan har bygd opp. Vi vet jo at vår kjære misjonær 
før sin død sa at han ønsket at misjonssekretær Bjørn Bjørne  
og Tabernaklets forstander Helge Terje Gilbrant skulle være 
med i forbindelse med innvielsen, og slik måtte det naturligvis 
bli. 

    “Kirkebygg og helsestasjon” 

Bjørn Bjørnø og Stephen Belyon.

Flotte vinduer rundt hele bygget.

Et sterkt møte for alle de fremmøtte.t

Bjørn Bjørnø åpner døren for første gang.

Fred får antibibiotika mot en infeksjon.
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Innvielsen var både en gledens dag og en dag for vemodig  
ettertanke. Vi gleder oss over et fantastisk vakkert og funk- 
sjonelt kirkebygg. Vi gledet oss over en fullsatt sal, med  
hundrevis av barn som Jan’s Academy har betydd så mye for. 
Vi gleder oss over fremtidsutsiktene for å bygge en blomst- 
rende menighet. Men det var også en dag da vi på en spesiell 
måte savnet Jan, han ble jo så brutalt revet bort den 12. sep-
tember 2013. 

Arbeidet går frem og Tabernaklets ønsker å stå med i bønn 
og offer. Det var en flott opplevelse å oppleve menighetens 
egen Anne-Stine Tveter Reidarsen, som med full innlevelse  
viser rundt på helsestasjonen i Nyalanda-slummen. Anne- 
Stine fortalte at formålet var å drive forebyggende arbeid, først 
og fremst rettet mot barn og kvinner. I tillegg kan man be- 
hande de mest vanlige sykdommene. Dette er godt supplement 
for alle skolebarna ved Jan’s Academy, men også et helsetilbud 
til alle de andre barna i Kisumus største slumområde.

Helge Terje Gilbrant

    “Kirkebygg og helsestasjon” 

Helge Terje Gilbrant, Anne Kristensen og 
Bjørn Bjørnø utenfor kirken.

Ekteparet Arntzen med hilsen til Anne Kristensen.

God stemning på plattformen.

En stor og flott kirke har det blitt.

Helge Terje Gilbrant skriver under i gjesteboka
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Det ble sagt om de første kristne at de elsket hverandre, det er faktisk sant om det felles-
kristne miljøet i Skien også. Naturligvis blir man mest opptatt med sitt eget arbeidslag, 
men vi kjenner en ekte glede over å møtes, og en ekte glede over å høre det går fint også i 
andre menigheter i byen vår!

Sammen for Skien har blitt et tradisjonsrikt arrangement, men dette året var første gang vi hadde arrange- 
mentet i Tabernaklet. Storsamlingene var svært godt besøkt og Egil Svartdahl ga oss med innlevelse prekener, 
med innhold både til glede og ettertanke!  

En viktig del av Sammen for Skien er bønnefellesska-
pet. Hele torsdagen fra 9:00 til 21:00 og fredag fram 
til kveldsmøte var satt av til bønn. Det er både godt og 
viktig at bi kommer sammen fra de forskjellige menig- 
hetene og ber for byen vår, her hvor vi alle har fått et 
kall om å bygge Guds rike.

Helge Terje Gilbrant

Dette er en kunngjøring vi hører fra tid til annen. Det kan være av ulike grunner: Skred, ras, ulykker,  
ryddearbeid, flom osv. Når vi blir møtt av slike stengsler er det ingen god opplevelse, der og da! Vårt ønske  
er å komme fram, komme videre. Hensikten med en slik realitet er ikke at vi skal oppleve vanskeligheter,  
men til vårt beste, så vi ikke skal komme i ulykke! På det naturlige og materielle området kan skadene og 
konsekvensene bli formidable, ja, i blant uopprettelige!

Dette ”bildet” er mangelfullt, men i overført betydning kan vi mennesker oppleve at ”veien” blir stengt.  
En ”flom” skyller grunnen bort – hjemmet går i stykker, ekteskapet, helsa vår, gleden vi hadde, troen på  
Gud, livet vårt raser sammen. Selv mørke tunneler kan bli stengt, og lyset – der framme, lar vente på seg! 
Så er vi likevel ikke glemt av Gud! Vi leser i Bibelen om det oppdrag profeten Jeremia fikk av Herren om å 
skrive til de bortførte i Babel: For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke 
tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Deres fangenskap var tidsberammet! Slik blir vi også minnet 
om hva hans tanker er – for hver og en av oss!

Salme 33, v. 18: Se, Herrens øye ser til den som frykter ham, som venter på hans miskunn, - - -

Roald Heiberg

Sammen for Skien
 

”Veien er midlertidig stengt”!
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– Jeg fikk denne leiligheten ved Lietorvet for vel et år siden. 
Bare 5 minutter til Tabernaklet, jeg går på alle møter jeg kan 
der. – Her er så bra som det kan forbli, jubler Eva Boyesen.

Og Eva liker å gå, rask til bens og kvikk i replikken, tross hun 
vil fylle 80 år i mai neste år.

Og på sine daglig turer stopper hun gjerne for en samtale der 
det er åpenhet for det.

- Tenk alt hva vi har å gi bort, vi som har fått så mye fra  
Herren! For meg er det helt naturlig å snakke om Jesus – et 
privilegium, om så bare i noen få ord når anledning gis.   

Hennes gode helse tror hun ble grunnlagt i barne- og ung-
domsår hvor hun var aktiv i idrett, og ofte var hun i Turnhallen 
som bygget het før det ble Tabernaklet.

– Jeg spilte håndball for Herkules, og en sommer jeg scoret  
50 mål så stod det i lokalavisa; «Ta vare på Eva!» 

Nå ble det Erik Boyesen som alt i unge år møtte Eva som tok 
den oppgaven. De fikk 60 gode år sammen, og tre gutter, som 
til nå har gitt Eva 8 barnebarn.

– Jeg har verdens beste barnebarn vet du, sier hun med glimt 
i øye, - Har bedt for de alle før de ble født, og derfor har vi et 
så hjertelig forhold.

Under oppveksten hadde hun sin gang i Elim, Moflata, men så 
ble dåpsspørsmålet aktuelt for Eva. Det gjorde at hun søkte til 
Tabernaklet. 18 år gammel ble hun i 1952 døpt sammen med 
Erik. Han utdannet seg til elektroingeniør, og i 1956 ble han 
hennes ektemann.

– Det var en atmosfæren av Guds nærvær under møtene som 
tiltalte meg, og den har fulgt meg helt til i dag.

– Tenkt på alt jeg har fått være med på opp gjennom årene! I 
22 herlige år fikk jeg være med i «Musikklaget» under Peder-
sens ledelse. Jeg tenker på alle de flott mennesker jeg har lært  
å kjenne, slik som din mor. Noen er hjemme hos Herren, men 
vi savner dem her.

Men Eva føler ikke noe behov for å dvele ved fortiden. 
– Jeg tror aldri jeg har vært så glad og åpen for Gud som jeg 
er nå. Jeg ble ikke født deprimert, så jeg kan ikke annet enn å 
være glad.

Det var tungt å miste Erik. - Jeg sørget, men ble ikke depri-
mert. Guds Ord kom med legedom for sorgen og hjalp meg 
igjennom!

Eva har ikke tro for en passiv alderdom. For en tid tilbake 
meldte hun seg på ALFA-kurs i menigheten. Der møtte hun 
innvandrere som trengte kontakt, og det var en glede å bli 
kjent med dem, forteller hun. 

– Vi blir aldri for gamle til å fordype oss i Ordet!
Hun opplever at menighetsfellesskapet har fått en ny dimen-
sjon etter hun ble alene, og har ferske erfaringer på at Herren 
virker iblant oss. 

– Jeg har i mange år hatt en lei halsplage, men gikk til forbønn 
etter å ha fått et  «kunnskapsord», og den gamle plage forsvant 
i et nu! 

- Es. 61,10 er blitt så levende for meg. Vi er «svøpt i Guds 
rettferdighet», det avvæpner djevelen! Når Ordet blir levende 
gir det glede og oppmuntring, har Eva erfart.

- «Kast på Herren det som tynger». For et tilbud! Det kan du 
tro jeg har gjort mange ganger. 

Det er så bra som det kan forbli!

Vi hilser på 
Eva Kate Boyesen

Så bra som det 
kan forbli!
Tekst/foto: Rolf-Erik Janøy 
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Små og store opplevelser i
 Masi-land 

Sola steker, og det tørre, gule landskapet lyser imot oss. Det 
har ikke regnet på over 8 måneder, og folk og fe lider av tør-
ken.  Kuene er magre , og noen av dem er allerede døde. Men 
dette til tross, våre venner i Samuli møter oss med sterk glede. 
Vi får oppleve noen spennende dager sammen med dem. Etter 

å ha blitt innlosjert i et gjestehus som menigheten eier, drar vi 
til førskolen på stedet der elevene  hilser oss varmt velkommen. 
Vi synger både med og for barna, og deler Guds ord med dem. 
Ved avslutningen får hver enkelt en dropseske, og det er som 
om julaften feires.

Et besøk på skolen er neste post på programmet. Denne dagen 
skal det være utdeling av Bibler til avgangselevene. De får også 
forbønn av oss fra Norge, for den kommende uka skal de opp 
til en nasjonal eksamen. Elevene underholder med fin sang. De 
synger om å stole på Gud. De viser et drama som omhandler 
utdeling av talentene til de 3 tjenerne. Det var gripende å se. 
Pastoren holdt en alvorlig tale om tidlig i livet å søke Gud.  
Etter samlingen inne i det store klasserommet ble vi vist rundt 
på skolen. To klasserom blir brukt som sovesaler om natta og 
undervisningsrom om dagen. Elevene ligger på tynne madras-
ser på det støvete gulvet, og får hyppige luftveisinfeksjoner. 
Men det er likevel bedre å være på skolen hele døgnet. Solar-
systemet gir elektrisitet til skolen, og elevene får gjort lekser 
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verdig og høytidelig inn-
vielse av den. Før vi dro 
derfra, fikk vi et deilig 
måltid mat. De hadde 
nemlig slaktet et par gei-
ter for anledningen.
Flere opplevelser sto i kø: 
Vi besøkte de foreldre-
løse fadderbarna våre på 
de respektive internat-
skolene, støttet og opp- 
muntret enke- og Aids-
gruppene våre. Til de 
AIDSsyke hadde vi med 
radioer, og gleden og 
takknemligheten strålte 

ut av øynene på dem. Så tømte vi koffertene våre for klær til 
de aller fattigste enkene. De takket oss med den aller vakreste 
sang man kan forestille seg. Dette var noen av opplevelsene i 
Masailand, og vil du være med neste gang vi drar, er det bare 
å kontakte Signe Søvde. Mvh Toril Roksvåg, Edel Thorjussen 
og Signe Søvde

MISJON

utover kvelden. Det har ført til en merkbar forbedring av elev-
enes prestasjoner, og skolen er blitt utkåret til den beste skolen 
i fylket de to siste åra.

Så en dag drar vi til Koko. et sted langt inne i bushen der 
et masaisamfunn lever. Ungene kommer løpende mot oss, og 
gjensynsgleden er til å ta og føle på. Tørken har tatt hardt på 
folket der, men vi har masse mat med til dem. Familiene får 
både mais, ris, bønner og olje. Barna får grøt. Jeg kjenner en 
uendelig stor takknemlighet over å få være med på dette. Det 
er en grenseløs nåde fra Gud. Vi samles så i kirken, der jeg får 
lov å forkynne. Jeg bruker flanellograf, og Gudsnærværet hviler 
tungt og godt over oss. Vi avslutter der med å synge på norsk: 
Jeg gikk en tur på stien ........ Da hørte jeg fra lien en gjøk  
som gol koko. Det førte til latter og glede. Etterpå samlet jeg 
kvinnene til et møte under det store treet som ga oss en be-
hagelig skygge.   Der underviste jeg dem om å stanse den far-
lige og vonde skikken, nemlig å utføre kjønnslemlestelse på 
de unge tenåringsjentene. Så delte jeg ut sanitetsbind til dem, 
og de nærmest rev artiklene ut av hendene på meg. Helt til 
slutt fikk vi omvisning på førskolen som vi bygger der. Den 
regnes ferdig til våren, og hvis alt går etter planen blir det en 
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Besøk fra ISRAEL
 Andy Ball i Tabernaklet 

Norske kristne besøker ofte Israel. Langt sjeldnere kommer 
israelere til våre menigheter. En av grunnene kan vel være at 
nordmenn i Israel oftest søker det jødiske,  og det bibelhisto-
riske og  i liten grad  messianske menigheter (det foretrukne 
navnet på kristne forsamlinger). 

Andy Ball er eldstebror i en av de flere evangeliske menig- 
hetene i Israels største by, Tel Aviv. Han har i 32 år vært ansatt 
i Det israelske Bibelselskaps 
utsalg, sentralt beliggende i 
millionbyen. Andy er leder 
for litteratursprednings- og 
evangeliseringsarbeidet til de 
messianske menighetene. 

Den norske Frikirken har i 
flere år støttet arbeidet. Pin-
sekirka Tabernaklet Skien 
har i snart 2 år gitt 30.000 kr  
i året til litteratur (bibler,  
bibeldeler og nytestamenter). 
To fra vår menighets misjons-
råd ble først kjent med Andy, 
og siden har pastorteamet  
besøkt ham i Tel Aviv. Det 
gjør et sterkt inntrykk å bli 
nærmere kjent med denne ildsjelen. Alt lenge har vi ivret for at 
han måtte komme til Norge. Og i høst kom han for å besøke 
frikirkemenigheter …. og oss i Tabernaklet. 

Han var med i et godt besøkt Israel-møte den 23.oktober og 
i søndagsgudstjenesten den 26. Det personlige vitnesbyrdet 
hans gjorde sterkt inntrykk. Andy er født for 56 år siden, i 
Israel, sønn av rumenske im-
migranter. Han fortalte om 
foreldre som var troende da  
de kom til landet, brennende 
for at deres israelske lands-
menn skulle bli kjent med 
Jesus Messias.  Faren tok med  
unggutten Andy overalt på 
bibelspredning og evangeli-
sering. Andy forteller: Det er 
tøft nok i dag, men den gang 
for rundt 50 år siden var det 
betraktet som galskap. Vi ble 
slått, mobba og spytta på. Jeg 
tenkte at dette vil jeg i hvert fall ikke drive med når jeg blir 
voksen. –

Til han var  åtte  hadde Andy en sterk astma. En kveld ba han 
til Gud: Hvis du helbreder meg, vil jeg tjene deg hele mitt liv.  

Neste morgen våknet han fullstendig helbredet og har siden 
aldri hatt snev av astmaen. Han utdannet seg til gullsmed, ble 
en dyktig fagmann og gjorde det veldig bra. ”Jeg hadde en 
omsetning på over tusen dollar dagen da jeg fikk kallet til det 
jeg hadde sagt jeg  ikke ville for noen pris. Men jeg hadde gitt 
Gud et løfte. Kort fortalt: Jeg begynte i bibel-butikken og har 
vært der siden!”

Det var ikke lett den første 
tida. Omsetningen var på 
4 bibler – i måneden! I dag 
går det ut ca. 200 bibler  hver 
måned. 

Flere ganger i året rigges det 
opp ”stand” i  en park eller 
på stranda. Interessen er stor 
og det deles ut gratis littera-
tur for om lag 20.000 kr hver 
gang! 

Til bibelbutikken kommer 
det rett som det er ortodokse 
jøder innom, for diskusjon, 
for samtale - og de kjøper 
ofte en bibel eller et ny- 

testamente. Under urolighetene i sommer stoppet salget av  
gave-artikler helt opp, men det ble solgt rekordmange bib- 
ler!

Frikirken i Norge har tatt på seg å lønne de ansatte i Bibelsel-
skapets butikker. Tabernaklets støtte går til innkjøp av bibler 
og bibeldeler som deles ut under kampanjene. 

Vi hadde inntrykk av at Andy 
ble svært inspirert av å be- 
søke menigheten vår. Og vi  
ble inspirert til å fortsette  
og gjerne øke innsatsen.

Om et par år håper vi å ha 
ham her igjen! Mens vi ven-
ter, ber vi for Andy og med-
arbeiderne, for de mer enn 
200 messianske menighetene 
og om at bibelarbeidet og 
evangeliseringen skal bære  

rik frukt. 
Som Andy minnet oss om gjentatte ganger: 
... hvordan kan de høre uten at noen forkynner?
Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? 
Rom 10:14-15.

  Ivar Aas
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BOKOMTALE

Dette er en annerledes Jesusfortelling. På en over-
bevisende måte får vi et møte med Jesus, sett 
gjennom øynene på de som møtte ham da 
han gikk her nede.

Den første vi møter er Maria, Jesu mor. 
Hvordan opplevde hun engelens budskap? 
Hva gjorde det med henne? Gjennom en mors 
øyne følger vi Jesus, helt fram til han ble spikret 
til korset og sto opp igjen.

På samme måte blir alle de andre presentert for oss, 
både de som sto ham nærmest og de som fulgte 
ham på avstand. Med stor psykologisk og åndelig 
innsikt formidler Løvgren til oss hva som må ha 
rørt seg i den enkeltes sinn og tanker i deres 
møte med Jesus.  

For disiplene var han Mesteren, Menneskesønnen 
og Guds Sønn. En som gjorde dem til nye mennesker 
med nye tanker og et nytt oppdrag. Noen så på ham som sin nære venn, for andre 
var han en forfører og løgner. Til atter andre brakte han helbredelse og utfrielse, 
begynnelsen på et helt nytt liv. Alle ble de tvunget til å ta stilling til ham og hans 
budskap. Alle disse menneskene får vi oppleve ”fra innsiden”, - sammen med for-
fatterens egne og talende illustrasjoner til hver beretning.

Dette er en annerledes og fascinerende bok som engasjerer fra første til siste blad. 
Den lodder dypt og er et resultat av forfatterens evne til å leve seg inn i hva som 
rører seg i hjertene og tankene til de som opplevde ham. Den har blitt til gjennom 
en dyp og ærlig prosess hos forfatteren selv, og han makter å gi leseren et gripende, 
overbevisende og engasjerende bilde av Mannen fra Nasaret, sett gjennom øynene 
på dem som opplevde ham på nært hold - menneskene rundt Jesus.

Jan-Kristian Viumdal

«De så Ham – Mennesker rundt Jesus», kan kjøpes bl.a.
i den kristne bokhandelen på Handelstorget i Skien, tlf 35 53 00 25
eller via nettsiden Serubabel Forlag.

Ny bok av  
Tor Bertel Løvgren

De så Ham –
mennesker rundt Jesus

Tor Bertel Løvgren.
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LITTERATUR

Ei reise til år null 
av Tor Bertel Løvgren

Mens mørket senkes og himmelens stjerner tindrer en sein 
vinter-kveld i Norden, forvandles ord og vers, og blir en far- 
bar sti. Forundret lukkes jeg inn i gåtefulle tidsaldre og føres  
til Kanaan, landet hvor øst møter vest. Der ble et folk født i  
smerte og fostret under Den allmektiges hånd. 

Med ett står jeg der, rett utenfor Jerusalems murer. Jeg går ned 
Kedrondalen, og følger veien som snor seg forbi Absaloms 
grav. Så føres jeg ut på enger omspunnet av frisk morgendugg, 
og møter ei nyfødt sol over åsene ved Betlehem. Stille setter  
jeg meg ned ved den travle veien, og lar inntrykkene strømme 
på. 

Persiske hoffastrologer med stort følge drar forbi. De er kom-
met for å tilbe den nye kongen den stigende stjerna i øst  
har varslet. Sammen med vismennene vil jeg lete etter dette 
barnet, og lære Verdens lys å kjenne gjennom de som siden 
møtte ham. 
Jeg går fra sted til sted mellom husklynger og beitemarker. 
Lukker fremmede lyder og bilder inn i sinnet. Hører bre-
kende geiter og sauer, hylende esler, og barn som leker og ler. 
Ser kvinner småprate rundt brønnene. Støv fra veien og lukt 
av krydder og møkk kiler neseborene, mens sur røyk fra ild- 
stedene svir i øynene.

Så blir jeg oppmerksom på strømmen av mennesker på vei  
opp bakkene til Beit Lehem, kong Davids fødeby. Lands- 
høvding Kvirinius har befalt alle Israels stammer å være med 
på folke-tellingen som keiser Augustus har beordret. Jeg blir 

ett med den lange, buktende menneskemassen som sammen 
med kameler, muldyr og vogner på hvinende hjul, lager et  
forferdelig spetakkel. Mødre roper på barna sine, fedre dis-
kuterer høylydt forhatte romerske forordninger, og handels- 
menn på vei opp mot Jerusalem skjenner på alt og alle fordi 
karavanene deres ikke kommer fort nok fram.

Vel inne i byen, utslitt og bortkommen i trengselen, finner jeg 
et bord i et vertshus og blir servert enkel kveldsmat med ube-
stemmelig smak. På tross av larm og ståk glir øyelokkene snart 
igjen. Jeg bråvåkner av et dult i sida. Andre vil også ha plass. 

Ute er det mørkt. Jeg tar meg videre over duggvåte sletter i  
måneskinnet, går meg vill, og setter meg til slutt på en stor 
stein i påvente av morgenlyset. 

Da hører jeg med ett opprømte stemmer fra en flokk gjetere 
som skynder avsted oppover skråningen rett bak meg. Noe må 
ha skjedd! Så fort jeg greier, løper jeg etter dem. Der oppe  
på høyden oppdager jeg det store, skinnende himmellyset. 
Ikke lenge etter står jeg andpusten utenfor en stall. 

Et nyfødt barn setter i å skrike innenfor. 

— År null har tikket sine første sekunder.

(Utdrag fra boken «De så Ham – 
Mennesker rundt Jesus»)
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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

Himmelsk

Bok 
& 

Gave

LAPSKAUS

Tlf. 35 50 03 33 - Mob. 952 81 405 / 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

Rådhusgt. 2 - 3724 Skien 
Tlf. 35 5300 25

Internett: www.kristeligbokhandel.no
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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!

Juleevangeliet
Lukas 2, 1-20

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele 
verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens 
Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, 
hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, 
siden han var av Davids hus og ætt,  for å la seg innskrive sammen med Maria, 
som var lovet bort til ham, og som ventet barn.  Og mens de var der, kom tiden 
da hun skulle føde,  og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham 
og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt 
over flokken sin.  Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet 
lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! 
Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere 
en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: 
Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen 
omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
          
  «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant 
mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til 
hverandre: 
«La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har 
kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille 
barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt 
dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. 
Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. 
Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; 
alt var slik som det var sagt dem.


