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Den nye 
alarmen 
virker ikke!

Ved nyttår fikk vi nytt låssystem og alarmsystem. Fine greier, 
med egne “apper”, de gjør at vi kan låse opp eller igjen ut-
gangsdøra, selv om den som gjør det er på andre siden av 
kloden. Og skulle noen forsøke å bryte seg inn vil alarmen gi 
beskjed, og vaktselskapet være på pletten for å beskytte våre 
verdier. Alt fungerer etter hensikten, men egentlig fungerer det 
slett ikke godt nok!

Tyverialarmen fungerer ikke i det hele tatt, og da tenker jeg på de 
enorme verdiene som vi er satt til å passe. Jesus sa: “Tyven kom-
mer bare for å stjele, drepe og ødelegge”. Hverken Sector-Alarm 
eller Verisure har sensorer som kan oppdage og varsle om hva som 
kan skje. Vi må selv sørge for vakthold!

Jesus beskriver seg selv som den gode hyrde (Joh. 10). Det gjør 
han etter en konfrontasjon med fariseerne, der Jesus først sier at 
han er døren, for så å slå fast at han er den gode hyrde. Han er 
ikke bare en god hyrde, men den gode hyrden. Fariseerne var som 
innleid arbeidskraft, de hadde ikke omsorg for sauene og var der 
bare for egen vinnings skyld. Jesus illustrerer poenget med å for-
telle at når ulven kommer, altså når det kan koste noe å stå opp, da 
flykter de innleide gjeterne. Jesus sier at han er den gode hyrden, 
som setter sitt liv til for fårene.

Både Paulus og Peter har noen alvorlige ord å si til de med hyrde-
ansvar. Paulus sa til de eldste i Efesus: “Ta vare på dere selv og 
på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være 
tilsynsmenn for (Apgj. 20:28)! Peter sier det samme, men på en 
annen måte: “Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos 
dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud 
vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet” (2 Pet. 5:2).

Mye viktig skal i denne sammenheng bli sagt om ansvar, og alvors-
ordene er til både pastor, menighetsråd og flere méd. Men la oss 
for et øyeblikk se på dette fra en annen synsvinkel. Vi møter i disse 
versene en beskrivelse av mennesket som så uendelig verdifullt. 
Unge og gamle, barn og voksner, alle må beskyttes for enhver 
pris. Hver eneste er uendelig mye mer verd enn sølv og gull, hver 
eneste ble frikjøpt med Jesu dyre blod. 

Jeg vil ikke bare sitere apostlene Peter og Paulus, jeg vil ta med 
Johannes også. “Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt 
liv for oss. Så skylder også vi å gi vårt liv for våre søsken” (1. Joh 
3:16). Kjærlighet og omsorg vises ved offer. Det er et offer som 
vises ved å gå lenger enn langt for å beskytte og bevare de som 
Jesus døde for. Gud hjelpe oss alle!

Helge Terje Gilbrant
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ANNONSER / INFORMASJON

Jubilanter:

75 år:
Gudny Olga Hagen 23.04.16

70 år:
Kåre Johnsen 09.04.16
Per Johan Henriksen 12.04.16
Anne Grethe Lyngås 12.04.16
Torgunn Bærland Jacobsen 25.04.16
Beth Ånerud Halvorsen 06.06.16
Jostein Janøy 07.06.16

60 år:
Tom Morten Johnsen 10.05.16
Marit Arnesen 20.05.16
Raquel Celestina Da Silva Verpe 11.06.16
Thor Egil Eriksen 27.06.16

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

Nye medlemmer:
Walter Marino Fredriksen 22.11.15
Otto Hjalmar Jakobsen 02.12.15
Karin Wallin Sollid 22.12.15
Espen Wallin Sollid 22.12.15

  
Døde:
Hans Olav Lunde 08.01.16
Laila Pettersen (Ulefoss) 17.01.16
Sissel Dahl 30.01.16
Hjørdis Marie Henriksen (Ulefoss) 15.02.16

Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
Påskens møter i Tabernaklet
20. mars kl 11.00 Palmesøndag, Bjørn-Richard Pedersen taler og
 Evangeliekoret synger. Påskevandring og søndagsskole.
24. mars kl 19.00 Skjærtorsdagsmøte med nattverd og kveldsmat. Møtet blir 

i kafeen. Vi deler påskebudskapet i ord og toner.
25. mars kl 11.00 Langfredagsmøte. 
 Helge Terje Gilbrant taler og Signe Ward synger.
27. mars  kl 11.00 1.Påskedag. Helge Terje Gilbrant taler.

1.–3. april Released 16
 Ungdomshelg med mye bra forkynnelse og fine aktiviteter.
 Lørdag kl 23.00 Konsert med Paul Colman.
 Søndag kl 11.00 Gudstjeneste for hele menigheten.

8.–9 april Kvinner i Nettverk avd. Telemark  arrangerer 
 kvinnekonferanse i Tabernaklet.
24. april kl 11.00 Storsøndag m/Arvid Pettersen.
1. mai kl 11.00 TenTro avslutningsgudstjeneste.
15. mai kl 11.00 1. Pinsedag, felles Gudstjeneste i Skien kirke.
16. mai kl 20.00 16. mai konsert i Tabernaklet.

Frist for innlevering av stoff til nr 2/2016 er 20. mai 2016

MENIGHETSKONTORET
Kontortid tirsdag til torsdag: kl. 10.00–14.00.

NY kontortid fra 1. april: tirsdag og onsdag 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

En liten gul lapp! Hengt opp på et trekors under miniorleiren. 
På lappen står det med barneskrift: kjære Gud. Jeg håper jeg 
får opleve dette igjen.

Jeg gråt, av glede og sorg. Jeg gråt av glede, fordi lappen ble 
skrevet som en bønn, siste kveld på en fantastisk fin leir. Dager 
med opplevelser, vennskap, aktivitet, lek og samlinger med 
sang, dans og undervisning fra Gud ord.

Undervisning om at hvert barn bør ha sin identitet i Gud. De 
er skapt i hans bilde. Skapt av en Gud som elsker de så høyt. 
Han ga livet sitt for å få fellesskap med dem. Vi kan ikke gjøre 
noe for å få Gud til å elske oss mer. Vi kan heller ikke gjøre noe 
for å få han til å elske oss mindre. 

Tenk om vi kunne se på hverandre og tenke at den vi ser på, 
er perfekt skapt av Gud, elsket og ønsket. Hva vil det gjøre 
med oss..? Vår bønn for leiren var at vi skulle kjenne kjærlighet 
til hvert barn som kom, at de skulle få oppleve seg elsket. Av 
Gud, gjennom oss! Forteller skriften på den gule lappen at 
dette barnet har hatt en slik opplevelse. Noe spesielt! Et møte 
med noe som er godt, som er rent, som er fylt av Gud – av hans 
kjærlighet?

Jeg gråt av sorg, fordi jeg vet om barn som ikke opplever at 
noen viser de spesiell interesse. Barn som ikke opplever at 
voksne gir av sin tid og sine ressurser til barnas beste. Mange 
ganger hindrer vi voksne barna å få et møte med Jesus. Jesus 
ble sint da disiplene hindret barna i å komme til han. Jesus 
velsignet barna. La oss være med å gi flere barn en opplevelse 
av Guds kjærlighet gjennom våre liv.

Min bønn: Kjære Gud. Takk at jeg får være med å gi videre til 
barna den kjærligheten som du har vist meg.

Småtanker fra 
barnepastoren
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BARN OG UNGE

Søndagsskolen
Under gudstjenesten på søndag formiddag er det mange barn som ikke er veldig 
synlige i første del av møtet – det ønsker vi å gjøre noe med framover, oppmuntre 
barna som tjener i menigheten.

Det er mange som deltar på søndagsskolen. Her er en liten smakebit fra gruppene, 
søndag formiddag midt i februar.

Popkorn fortalte fortellingen om sauen og mynten som ble borte, og alle barna 
måtte ut å lete… før de laget fest sammen. 

Nonstop startet opp med tampen brenner, ivrige barn som ville være med og lete 
og lære om at Jesus alltid leter etter oss og ønsker fellesskap med oss fordi han 
ELSKER oss.

På Grandiosa var det så mange barn denne søndagen, at de ble Grandiosapizza 
som premie, mange somtar med venner på søndagsskolen. Barna var selv med 
som hjelpere og gjorde i stand til fest. Akkurat slik Far i bibelfortellingen gjorde i 
stand til fest da sønnen kom tilbake!

Bli med på søndagsskolen, og ta med deg venner – Trosopplæring på en kreativ 
måte – fantastisk å være med på!
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BARN OG UNGE

I vinter har en gruppe på 30–40 barn vært sammen onsdager 
fra 12.30–16.00 på Tabernaklet. De gjør lekser, spiller og har 
konkurranse med spørsmål fra bibelfortellingen og alt mu-
lig annet. Vi har også hatt mange barn som utfolder seg ved 
det kreative bordet. De lager mobildeksel, snømenn, kjær-
lighetsblomster og mye mer.

Uka før vinterferien inviterte ei gruppe fra 6. trinn hele Etter-

SkoleTid og foreldre på: Pasta Bolognese med Sjokolade fon-
dant. De har Mat og Helse på skolen og ville så gjerne få vise 
hva de kunne – menyen ble den dagen utvidet fra pizza, vafler 
kaker og fruktsalat med middag rundt kl. fire…. Kjøkkenet ble 
fylt av 6 glade, kokker som sto for matlagingen sammen med 
Carina. Noen foreldre kom, og mange av barna tok middagen 
på EtterSkoleTid – før de skulle videre på andre aktiviteter. Et 
flott initiativ fra barna selv. 

Vinteren 2016 EtterSkoleTid

Småfellesskap 
for barn
3 grupper barn samles regelmessig 1–2 ganger i mnd. Her er 
noen bilder fra Guttegruppa Ingvild Kornmo Widerøe leder. 
En flott gjeng gutter fra 4.–5.trinn. De leker sammen, snakker, 
ser film/andakter av Viggo Claussen og Jarle Valdemar og spiser 
sammen. Noen timer en torsdagskveld hver fjortende dag! 

Ta gjerne kontakt med barnepastor for å starte opp med små-
fellesskap for barn, vi har mange ressurser å hjelpe deg med i 
forhold til gjennomføringen. 
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Påskevandring for barnehagene  
i Skien

BARN OG UNGE

Uka før påske, 15–17. mars, er det påmeldt 360 barn og voks-
ne fra Skiens barnehager til påskevandring i Tabernaklet. 
Vandringen ble en del av barnearbeidets påskeprogram da 
Gun Follegg var barnearbeider i menigheten. 

Det er stadig nye skuespillere, men skikkelsene er de samme:  
Påskekyllingen Harry, sikker på at det er han som lager påsken, 
får i all hast delt ut litt godteri til barna før han løper videre. 
Eselet Eilert som minnes sin tipp – tipp – tipp – tipp – tipp – 
tippoldefar som fikk æren av å bære Jesus på ryggen inn i Jeru-
salem, palmesøndagen for  snart to tusen år siden. Peter, den 
tøffe disippelen til Jesus, sikker på at han aldri vil svikte, selv 
om alle andre gjør det. Han opplever at han likevel nekter for å 
kjenne Jesus, opptil tre ganger, Når Jesus dør mister han håpet 
om tilgivelse for det han har gjort. Ved Jesu tomme grav får han 
på nytt et håp, i møte med Jesus får han tilgivelse og et nytt liv.

Fortelleren tar barna med på vandringen tilbake til år 33, inn-
toget i Jerusalem, måltidet med disiplene, døden på Golgata og 
den tomme graven. Hovedbudskapet er tilgivelse og tar barna 
med inn i påskefortellingen på en aktiv måte. 

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra barnehagene og 
flere av forestillingene er fullbooket lenge før påmeldingsfristen 
går ut.

Hele menigheten blir involvert i vandringen., Forbedere, bolle-
bakere, grupper som endrer øvelser for å gi plass til barna, 
dekor atører, syersker, kjøkkenpersonale og skuespillere. Palme-
søndag kan hele menigheten bli med på inntoget i Jerusalem 
– la oss oppleve gleden over Kongen som toger inn!
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BARN OG UNGE

42 barn deltok på årets vinterleir 19.–22. Februar. Det var 
barn fra Arendal, Øyfjell, Bø, Dalen, Notodden, Ulefoss, 
Skien, Porsgrunn, Stathelle og Brevik. En fin flokk ledere 
fra flere steder i fylket gjorde leiren til en FANTASTISK opp-
levelse for barna! Mange var helt nye i sine oppgaver og 
det ga forberedelsene en ekstra spenning – men alle gjorde 
oppgaven på en flott måte! Kjøkkengjengen må nevnes spe-
sielt – de ble utfordret på å ha et innslag under leirkvelden 
og gikk helhjertet inn for oppgaven! En ”grusom” morsom 
lek og klissete kakebaking ble presentert til barnas store 
glede!

Johan Haukvik var leirprest og hadde sunn kristen undervis-
ning om identitet. Barna er høyt elsket av Ham som skapte 
dem.  Til slutt I hver samling ble barna velsignet av lederne 
på vei ut av møterommet. Helene Haukvik og Elisabeth Søl-
verød ledet I sangen og brukte bade kjente og nye sanger som 
fenget og underbygget temaet. Torkild og Amund Stenseth 
fra Dalen gjorde en super jobb som lekesjefer – Akekonkur-
ranse, snølyktbygging, snøballkrig og natursti var populære  
 

 
uteaktiviteter og bingo, quiz og konkurranser I peisestua ble 
toppet med en flott leirkveld men innslag fra gruppene og le-
kesjefene!  

Bønnestunden siste kveld var preget av glede over å være en del 
av dette fantastiske fellesskapet og bønn for familie og venner. 
Lederne fikk også en fin bønnestund på ledermøtet – Leir er 
flott og anbefales som et sted å bli kjent med venner for livet – 
bli utfordret til å vokse med Jesus og trenes i å ta utfordringer 
som leder.

Vinterleir
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MISJON

Noas ark kommer  
til vårt distrikt
Båten er 70 meter lang og 13 meter høy i 4 etasjer. På bil-
det ligger den i København hvor 80 000 dansker besøkte 
båten. Det er bare noen små praktiske detaljer igjen, blant 
annet mot havnemyndighetene før alt er klart for et besøk 
i Skien og Porsgrunn. Etter planen kommer den før påske 
og vil ligge to uker i Skien og to uker i Porsgrunn. Båten 
inneholder en sammenhengende historie fra skapelsen til 
Kristus.

EVANGELIESENTERET I PORSGRUNN  
”FYLLER” 2 ÅR!

Torsdag 3. mars markerte Porsgrunn Evangeliesenter 2 års 
drift. Dette inntaket – med beliggenhet Sverresgate 4, dvs. 
midt i Porsgrunn – har vært en hjelpestasjon for mange.  
Total har det vært vel 500 personer innom og fått hjelp i 
løpet av disse to årene. De fleste har blitt sendt videre til et 
av de andre sentrene innen Evangeliesenteret.  Mange er 
frelst på inntaket, og mange har fått møte en Gud som gir ny 
nåde til den utslåtte.

Porsgrunn Evangeliesenter har 10 sengeplasser. Det er et døgn-
åpent inntak, med 12 ansatte fordelt på 8,5 årsverk. I tillegg 
får vi god hjelp av 10–15 frivillige medarbeidere. De siste par 
årene er 3 bad og to kjøkken pusset opp, og inntaket fremstår 
nå i god stand. Selve bygget eies av foreningen Grenland kon-
taktsenter, som leier ut til Evangeliesenteret.

På markeringen i Cafe Cornelius deltok ansatte og frivillige, 
rep. for byens menigheter, Porsgrunn kommune og daglig le-
der i Evangeliesenteret Trond Eriksen. Kveldsmøtet denne da-
gen ble avholdt i lokalene til Porsgrunn Baptistkirke. Senter-
musikken deltok med sang og vitnesbyrd,  Magne Hultgren 
ledet møtet og Trond Eriksen talte. Vi er takknemlig for all 
forbønn og støtte i arbeidet med å reise opp mennesker fra rus 
og elendighet til et helt nytt liv med Jesus!

Ole Holmen

Bildetekst: Sentrale personer fra oppstarten av Porsgrunn 
Evangeliesenter:
F.v. Odd Arvid Stykket, Gro Jøntvedt, Alf Dagfinn Hov-
land, Ole Holmen og Trond Eriksen.
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Jeg tenker ikke på  vår egen menighet, men 
på Tabernaklet slik det ble beskrevet bl.a. i 2. 
Mosebok. Gud skulle bo hos sitt folk, og Moses 
fikk detaljert beskrivelse av hvordan denne 
boligen skulle være. Vi leser om forgården 
med offersted og rituell rensing. Vi leser om 
sammenkomstens telt,  der de utvalgte prestene 
daglig gjorde tjeneste innfor Gud. Men ett offer 
var helt spesielt, det var syndofferet på den 
store forsoningsdagen (Yom Kippúr). Da skulle 
ypperste presten gå inn i det aller helligste, og 
der stod arken, en paktkiste som inneholdt tre 
ting. Det var stentavlene med budene, så var 
det en gullskål med manna og til sist skulle 
Arons stav bli paktskisten.

Jesus underviste mye i lignelser, og det var ikke 
en ny undervisningsteknikk. Gud hadde brukt 
det gjennom hele menneskets historie. Allerede 
i Edens hage møter vi lignelser, altså hendelser 
med en dypere mening. Alt fra Adam og Eva sine 
klær laget av skinn, til Abel og Kain sine offer-
handlinger, alt viser til viktige åndelige sannheter. 
Tabernaklet, som Moses fikk bygge for at Gud 
skulle bo hos dem, var ikke noe unntak. Der i 
Taber naklet møter vi en fortelling med mange 
symboler, og alle peker frem i mot Han som en 
gang skulle komme. Her vil jeg bare kort opp-
fordre oss til å reflektere over inneholde i selve 
paktskisten. 
 
Stentavlene med loven, de var lagt inn der i Det al-
ler helligste. Det var Guds ord, nedskrevet av Gud 
selv med hans egen finger. Men de taler ikke bare 
om det som hadde skjedd, “lignelsen” peker frem 
mot ham som Johannes sa dette om: “Og Ordet ble 
menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans her-
lighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra 
sin Far, full av nåde og sannhet” (Joh 1:14). Ordet 
i paktskisten peker frem imot Det levende ordet! 

Gullskål med manna, den var satt der i Det aller 
helligste. Men brødet som de spiste minner ikke 
bare om brødunder uten i ørkenen. Nei, det pe-
ker mot ham som sa: “Jeg er livets brød. Fedrene 
deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det 
brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at 
den som spiser av det, ikke dør. Jeg er det levende 
brød som er kommet ned fra himmelen. Den som 
spiser av dette brødet, skal leve til evig tid (Joh 
6:48-51a).

Arons stav, den var også plassert  inn i Det aller 
helligste. Mye kunne vært sagt om denne staven, 
men det viktigst i denne sammenhengen er hvor-
dan den ble brukt til å stadfeste Arons ypperste-
prestelige kall (4 Mos 17:1-10). Den gangen ble 
Arons tørre gamle stav lagt i helligdommen som 
en test, i løpet av natten fikk den knopper, blom-
stret og bar mandler. Et mirakel! Det tørre døde 
tre fikk liv, både knopper, blomster og mandler. 
Denne staven skulle så plasseres der i Det aller 
Helligste, men ikke bare til minne om noe som 
hadde skjedd. Billedlig peker også den frem mot 
Ham som er oppstandelsen og livet. Han som er 
en førstefrukt, som bærer bud om at noe mer skal 
skje.

Det viktigste i Det aller helligste er det som peker 
frem mot Jesus, og hele Tabernaklet peker i sann-
het frem til nettopp ham. Hebreerbrevet sum-
merer det opp slik: “For Kristus gikk ikke inn i 
en helligdom som er gjort av menneskehånd og 
bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han 
gikk inn i selve himmelen, og nå trer han fram 
for Guds ansikt for vår skyld” (Heb. 9:25). Det 
handler alt om Jesus, og ingen annen.

 
 
Helge Terje Gilbrant

Tre viktige ting  
i Tabernaklet
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PÅSKEANDAKT

Påskeandakt v/Ole Holmen

Når nederlag blir til seier

Dels går de, dels småløper de. De har brutt av noen 
palmegrener som de legger foran. De småprater med 
hverandre, ler og fryder seg nedover veien til Kedrondalen. 
Hele flokken priser Gud og hyller ham som sitter på 
eselfolen! De kjenner på seg at de er med på noe stort, noe 
profetisk like som …

Peter er i sitt ess. Han er i ledelsen, som vanlig. Jakob og Jo-
hannes følger opp. ”Jeg tror jeg vet hva som vil skje”, sier Peter. 
”Jeg tror Jesus vil stå fram denne påsken. Som en slags konge 
eller noe. Var det ikke det han hadde sagt?” Det kunne ikke 
bli mer spennende, det kunne nesten ikke bli bedre. Nå skulle 
Peter og de andre få være med på noe stort! Lite visste de denne 
dagen om hva som skulle komme…

Det var rett etter påskefeiringen på torsdagskvelden. Han 
hadde tatt dem med ned til Oljeberget, til Getsemane hage. 
De hadde sovnet. Da skjedde det så fort alt sammen. Judas som 
kom med vaktmannskapet til de skriftlærde. Han hadde pekt 
ut Jesus, som straks ble tatt til fange. Dette kunne ikke være 
Guds vilje, mente Peter. Men det virket nesten som om Jesus 
ble med frivillig. Alt som hadde skjedd surret gjennom Peters 
hode. Var det noe han ikke hadde forstått? Jo mer han tenkte 
på hendelsene de siste dagene, jo mer forvirret ble han.

Det var da det skjedde. På veien oppover mot Jerusalem ble 
han gjenkjent. Akkurat da var det kanskje det verste som 
kunne skje. Og da hadde han nektet. Tre ganger. Han benektet 

at han kjente Jesus. Hvordan kunne han? Da de førte Jesus 
forbi, møtte deres blikk hverandre. Akkurat da husket Peter 
sin egen høye bekjennelse. Og hva Jesus hadde sagt. Da bare 
raste alt i sammen for ham. Alt han hadde trodd på, stolt på. 
På Jesus, på seg selv, på sin egen styrke. Alt var bare kaos. Han 
gikk ut og gråt bittert!

Etter dette fulgte han sin Mester på avstand, gjennom drama-
tiske begivenheter. Noen dager senere var han ved Genesaret-
sjøen og fisket. Peter visste ikke hva han skulle gjøre. Skulle 
han gå tilbake til det gamle livet, til fiskeryrket? Men da de 
hadde slitt hele natten, stod det en og vinket på stranden. Det 
var Jesus! Han hadde et ferdig måltid til dem. Det var så godt, 
så utrolig godt. Da var det at Mesteren tok ham tok til side. 
Han spurte om han elsket ham. Da brast det for Peter. Han 
var knust, men kjente kjærligheten fra Jesus. Det ble en total 
oppreisning. Klart jeg elsker deg Jesus, klart jeg skal gjøre det 
du ber meg om! 

Peter greide det ikke. Han sviktet. Sånn er det med deg og meg 
også. Kanskje har du hatt en opplevelse av ditt eget nederlag 
– som Peter. Alt så bra ut, men så gikk det i stykker. Du ville 
ordne opp i det selv, men maktet ikke. Hør: På korset tok Jesus 
ditt nederlag på seg. Han seiret, der du sviktet. På samme måte 
som til Peter, kommer Jesus til deg med oppreisning. Han vis-
ker i ditt øre: Elsker du meg? Gjør du det, er saken klar. Du får 
del i guddommelig tilgivelse og oppreisning. Og han vil bruke 
deg i sin tjeneste. God Påske!
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Siden Grenland kristne skole startet opp høsten 2011 har 
jeg fått dette spørsmålet mange ganger. Jeg har derfor lyst 
til å fortelle litt om hvorfor jeg brenner for dette og hvilket 
privilegium vi som menighet har som får være en del av en 
kristen friskole.

Bibelen snakker om opplæring av neste generasjon.
1.Mos 18:18-19 Moses underviste sine barn og sin hushold-
ning (minst 1000 msk) Gud lovte at velsignelsen skulle følge til 
neste ledd. 5.Mos 6:6-9 ”Disse ord som jeg pålegger deg... Du 
skal gjenta dem for dine barn og snakke om dem....” Det du 
kan, kvaliteter, din kunnskap, dine erfaringer med Gud skal du 
overføre til dine barn og barnebarn.Ordsp.22:6 ”Lær den unge 
den vei han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gam-
mel.” Det betyr: hjelp ditt barn til å fokusere, forstå sitt kall i 
livet, så viker det ikke av på trosveien Vær los! Lær de å be om 
å se Guds kall for sitt liv. Anerkjenn deres gaver!

Evangeliene forteller at Jesus fikk opplæring i hjemmet og i 
synagogen. Leser vi Bibelen ser vi at det var vanlig å gi under-
visning, teoretisk, praktisk og ved å leve sammen. Hovedhen-
sikten var å gi Guds ord og historien til Guds folk videre til nye 
generasjoner.

Nordisk skolehistorie:
I Norden var alle skoler kristne fra starten av. En av de første 
stedelige norske skolene var Trondheim katedralskole som åp-
net i 1152. Danmark og Sverige var neste 100 år foran oss, de 
andre nordiske landene kom noen år etter. Den første offentli-
ge skolen i Norge åpnet i 1739. Det var en tydelig kristen skole 
forankret i en ortodoks-pietistisk kristendom. Skolen og sam-
funnet som helhet utgjorde et religiøst enhetsamfunn. Skole er 
en kristen sak. Først da disenterloven kom i 1845 ble det lov å 
starte ikke-lutherske skoler. Da kom katolske skoler og adven-
tistskoler. Siden ble det etablert flere frie kristne skoler som en 
reaksjon på utviklingen i statskirken og kirkens måte å styre 
den lokale skole på. Men hovedsaklig var den offentlige skolen 
bygget på Bibelen og det kristne menneskesynet. På slutten av 
1980-tallet skjedde en utvikling, bla med ny læreplan av -87, 
som gjorde at behovet for alternative kristne skoler ble merk-
bart. Skolen fikk en annen påvirkning. Foreldre og skolen stod 
ikke for det samme lenger. Skolen begynte å forme eleven til 
å bli et annet bilde av seg selv. Gud ble mer og mer tatt ut av 
de offentlige skolene og de skulle være verdinøytrale. Vi har en 
kristen tradisjon med ca 860 år med kristen skole og ca 30 år 
med sekulær skole i Norge.

Det er en politisk kamp om å forme mennesker. Der er poli-
tikere som vil endre skolens verdigrunnlag. Sveriges tidligere 

statsminister, Olof Palme, sa i 1967: ”Skole er uten tvil et av 
våre mest effektive instrumenter når det gjelder å omforme 
samfunnet..” Hans etterfølger Ingvar Karlson: ”Skolen skal 
være den plogspissen som former det sosialistiske mennesket.” 
Det trengs bare en generasjon for å endre samfunnet så lenge 
en endrer skolene våre. Her er en utfordring til å følge med, 
engasjere seg og påvirke, også politisk!

Skole er ikke menighet.
En kristen friskole er først og fremst en skole og ikke en me-
nighet. Menighetens primære formål er å fomidle Guds ord, 
sakramentene og drive diakoni. De kristne skolenes formål er å 
gi elevene dannelse og utdanning. Vi skal utruste elever til et liv 
som mennesker i det norske og internasjonale samfunnet, men 
samtidig og dermed integrert, å formidle troen på Gud og livet 
i denne troen. Evighetsperspektivet og forkynnelsen av Guds 
ord har plass i vår skole, men det er satt inn i en annen sam-
menheng enn i menigheten. Og vi er først og fremst en skole 
og det er viktig fordi vi får tilskudd fra staten for å drive skole, 
ikke menighet eller kristen ungdomsklubb.

Utdanningsmandatet består i å utruste elevene og gi dem viten, 
ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å fylle en 
funksjon i lokale, nasjonale og globale sammenhenger. Dan-
nelsesmandatet består i å utruste og forme barn og og unge til 
å bli hva de er; mennesker skapt til å leve livet sammen med 
andre mennesker på et gitt sted til en bestemt tid. Begge opp-
gavene er knyttet til det livs- og menneskesyn som skolen byg-
ger på og som markerer hva selve målet med menneskelivet er.

Nøytrale skoler finnes ikke. 
Den tyske pedagogen Klaus Mollenhauer sier: ”I den grad vi 
lever sammen med barn, må vi leve vårt liv sammen med dem, 
Vi kan ikke utslette oss selv som samfunnstendenser, vi kan 
ikke innta en død eller nøytral stilling. Oppdragelse er frem-
for alt overlevering, meddelelse av det som er viktig for oss. 
Det kan ikke tenkes noen pedagogisk handling der den voksne 
ikke meddeler noe om seg selv og sin livsform, med vilje eller 
uvilkårlig.” Når ingen autoritet blir sett på som gjeldende blir 
elevene overlatt til seg selv å velge fra en livssynshylle der ”alt er 
like bra”. Skoler kan være livssynsnøytrale, men ikke verdinøy-
trale. Offentlige skoler i Norge skal undervise om ulike livssyn, 
men uten å si noe om hva som er sant. Den kan ikke unngå 
å påvirke, men mer skjult enn i en kristen skole. Gjennom 
samvær, men også gjennom valg og presentasjon av lærestoff, 
formidler skolens ansatte noe om hvordan verden ser ut, hvem 
elevene er, hva meningen med livene deres er og hvilke valg de 
har. Utfordringen er at en livssynsnøytral skole ofte vil gi uty-
delig og fragmentert påvirkning som gir lite hjelp i dannelses-

Hvorfor kristen skole?
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prosessen. I den kristne friskolen er denne påvirkningen i tråd 
med et kristent menneskesyn og livssyn. Dette er tydeliggjort i 
utgangspunktet slik at foreldre og elever vet hva de møter. Med 
statens velsignelse, Friskoleloven i hånd og solid faglig ballast 
underviser lærerne våre i alle fag fra et kristent ståsted.

Friskoler på bakgrunn av religionsfrihet og demokrati.
Mange frie skoler har sin eksistens på grunnlag av religiøs tro. 
Religionsfrihet er avgjørende for dette. Et demokratisk sam-
funn trenger mennesker som tenker og velger annerledes enn 
flertallet. Og det er verd å kjempe for mangfold. Noen gan-
ger fremstilles det som om friskoler tar økonomiske midler fra 
offentlige skoler. Det stemmer ikke, friskoler får 85% av hva 
den offentlige skolen får av tilskudd. Også friskolenes brukere 
bidrar til fellesskapet gjennom skatt mm. Friskolene er også 
avhengig av skolepenger og gaver. Dessuten sparer friskolenes 
elever det offentlige skolene for utgifter.
 
FNs menneskerrettighetserklæring fremhever foreldreretten: 
”Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfun-
net og har rett på samfunnets og statens beskyttelse. Foreldrene 
har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres 
barn skal få.” (Artikkel 16 og 26 økt 3). Foreldrene har an-
svar og rett til å velge utdanning for egne barn. Har vi ikke 
har kristne skoler innskrenker vi de demokratiske rettighetene. 
Barnet har også rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og re-
ligionsfrihet. (FNs barnekonvensjon.) Jo yngre barnet er, jo 

større er foreldrenes rett og ansvar for å påvirke og veilede. Jo 
eldre den unge blir, jo større er hans eller hennes rett til selv 
velge tro eller overbevisning.

Om skole er Guds ide, da forsvinner Guds velsignelser når en 
kaster Gud ut av skolen! Vi har kristen skole fordi vi står i 
en kristen tradisjon. ”Gudsfrykt er visdommens begynnelse.” 
Hvem har autoritet til å tale inn i neste generasjon? Lar vi de 
som ikke ser Bibelen som sannhet ha størst innflytelse på våre 
barn? Det er en ideologisk krig vi står i.

Alle skoler har et verdigrunnlag. Spørsmål om hvilket! Kristne 
skoler har et tydelig kristent menneskesyn og verdigrunnlag. 
Hvor lang tid tar det å miste alt det kristne vi i dag har i vårt 
samfunn? Bare en generasjon. Norges fremtid avhenger av val-
gene vi gjør i dag!!

Kristen skolekultur:
En kristen skole vil normalt ha daglige andakter eller samlin-
ger der Guds ord og bønn er i sentrum. Her er ingen tvang til 
tro, men et uttrykk for at vi ønsker at Gud skal påvirke våre 
liv, være rettesnor og at vi vil ha en nær relasjon til ham. Det 
er obligatorisk å være tilstede, men frihet i forhold til aktiv 
deltagelse. 

En kristen skole har undervisning om Bibelen og kristen tro. 
Det undervises om andre livssyn også, og respekt for andre 
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menneskers tro og valg vektlegges. Det er viktig å gi elevene 
kunnskap om og innsikt i forskjellige alternative synsmåter 
som grunnlag for å ta selvstendige vurderinger og opplyste 
valg. I undervisning i fag, unntatt i KRLE der vi har en egen 
godkjent læreplan, følger vi læringsmålene til Kunnskapsløftet 
(samme som den offentlige skolen) men det undervises i til-
legg om hva Bibelen sier og dette løftes frem som Guds gode 
veiledning og råd for mennesket. Feks bruker vi i kroppsøv-
ningsfaget, i tillegg til å være i aktivitet og snakke om trening, 
kosthold, kropp, å samtale om at kroppen er skapt av Gud, at 
den er et tempel for Den hellige ånd og at vi kan være både 
takknemlige for den og ta vare på den.

En kristen Skolekultur skapes også av alle rammene i skolehver-
dagene. Folk vil kjenne at det er en god omgangstone, omsorg, 
utsmykning, bordbønnen, sorgplanen, sosiale læreplanen, rom 
for tilgivelse og overbærenhet, syn på enkeltindividet og mer. 
Grenland kristne skole omfatter dette i sitt motto: ”Med hjerte 
for alle og øye for den enkelte.” Det hadde Jesus og det ønsker 
vi, ved hans hjelp, også å ha for de som er i kontakt med skolen 
vår. 

Ikke gettoskoler?
Kristne skoler skal være en hjelp for kristne foreldre til å gi et 
kristent verdensbilde, et kristent verdisett og en atmosfære av 
godhet til elevene. De skal få møte den samme virkeligheten 
hjemme og på skolen. Noen barn fra kristne hjem opplever 
mye spenning når det de lærer på skolen står i motsetning til 

holdninger i hjem og menighet. Ved vår skole ønsker vi å bygge 
sterke elever som har et trygt selvbilde og Kristusbilde, vet hva 
Guds ord sier og våger å stå for det de vet er rett. Vi ønsker ikke 
å bygge et drivhus rundt dem, men utruste til et slitesterkt liv 
der de kan påvirke sine familier, lokalsamfunn, menigheter og 
verden.

Kristne skoler er åpne for alle. Mange uten en definert tro, med 
en annen tro enn kristen og fra ulike kristne samfunn søker seg 
til en kristen friskole. Det skyldes at vi har noe godt å gi videre, 
vi har et verdigrunnlag som er positivt, god kvalitet på under-
visningen og et attraktivt miljø. 

Kristen skole: for barnets skyld, for den kristne familien skyld, 
for kirkens skyld, for demokratiets skyld, for Norges gode his-
torie og tradisjons skyld, for Norges fremtids skyld, for Jesu 
skyld, – hver dag. 

Vi driver ikke skole for å beskytte, men for å sette avtrykk!
Kjenner du barneleken ”sisten”? Den som har sisten har den, 
de andre stikker av. Vi er ikke på flukt fra noe, men det er vi 
som skal påvirke! Jer 29:11 ”Jeg vet hvilke tanker jeg har for 
dere, sier Herren. Jeg vil gi dere fremtid og håp!” 

 
Øyfrid Sofienlund
Rektor på Grenland kristne skole

SIDE 14



MISJON

Israelstur 2015
I oktober/november reiste vi som en 
gruppe på 8 personer, de fleste fra 
Tabernaklet, på en tur til Israel som vi 
hadde lagt opp på egenhånd.

Vi bodde på Sjømannskirken i Ashdod, 
hvor vi hadde frokost inkludert, og ellers 
mulighet til å benytte eget kjøkken hvis vi 
ønsket å lage vår egen mat. Ashdod er en 
by som ligger sør i Israel, med mange flotte 
parker og en fin badestrand i gå avstand 
fra Sjømannskirken, og den benyttet 
vi oss selvfølgelig av. Sjømannskirken 
hadde en stor takterrasse, med fin utsikt 
over Middelhavet. Den kunne vi benytte 
når vi ville, sole oss, eller ta en kopp kaffe 
etc.

Vi leide en 9-seters bil, og Roy Johansen 
var en utmerket sjåfør på alle utfluktene 
vi tok. Vi besøkte byen Sderot som lig-
ger tett opp til Gazas grense. Det var 
spesielt å se alle “bomberommene” som 

er blitt bygd der, med ca 500m avstand 
til hverandre, slik at innbyggerne skal ha 
mulighet til å komme seg i sikkerhet ved 
rakett angrep fra Gaza-stripen. Vi fikk 
også komme inn på politistasjonen for 
å se mange av de rakettene som er blitt 
plukket opp i og rundt Sderot. Vi kjørte 
også opp til grenseområdet mot Gaza, 
hvor vi gikk ut av bilen og fikk se innover 
mot Gaza-stripen. 

Den dagen vi dro til Tel-Aviv, ville vi 
gjerne besøke Andy Ball som har en 
kristen bokhandel i byen. Tel-Aviv er en 
stor by, men vi fant fram, og ble tatt godt 
imot av Andy Ball. Han har jo vært på 
besøk i menigheten vår, så vi måtte love 
å ta med mange hilsener tilbake. Vi syns 
det ville være interessant å finne huset 
til “Simon Garveren ved havet” også, og 
etter å ha lett litt gjennom trange gater 
og smug, fant vi huset med navnet hans 
på døren. Da måtte jo flere av oss bli 

fotografert ved siden av innskriften på 
denne døren.

Litt utenfor Jerusalem ligger mental-
sykehuset Eitanim, som norske pinse-
venner har vært med på å bygge opp 
med hjelp av mange norske volontørers 
innsats. Vi ble vist rundt på området og 
det var imponerende å se alle de forskjel-
lige bygningene som var tilpasset både 
barn, voksne og eldre. Vi ble generøst 
servert middag, for som de sa: “vi trenger 
jo stadig flere volontører”, så det var vel 
et forsøk på litt “smøring” kanskje? Det 
var ansatt et bredt faglig team av forskjel-
lige spesialister innenfor mental helse på 
sykehuset, og staten Israel hadde et nært 
samarbeid med sykehuset.

En spesiell opplevelse var det da vi dro 
opp til nybyggerne i Samaria/Judea (kalt 
Vestbredden). Vi var nok litt spente pga. 
situasjonen i området, men vi ble godt 
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tatt imot av den danske jøden Motti Isaak, som vel må sies 
å være en kontaktperson til de Israelske myndighetene. Han 
viste oss rundt på det flotte området med skoler, idrettsanlegg 
og fin bebyggelse. Rundt hele området var det satt opp vakt-
tårn hvor soldater var utplassert for å vokte befolkningen for 
eventuelle angrep.

På turistkirken Bet Norvegia i Jerusalem er det kveldsmøte 
hver mandag. Det var vi med på sammen med mange andre 
norske turister, og kvelden ble avsluttet med kaffe og hyggelig 
prat rundt bord ene.

På sabbaten besøkte vi en messiansk menig het i Ashdod. Det 
var en opp levelse å besøke denne livskraftige forsamlingen av 
unge og eldre, og få være med på møtet som var preget av glede 
og begeistring for Jesus.

Da sabbaten var over lørdag, samlet unge og eldre innbyggere 
seg i byen til folkedans på et stort torv i Ashdod. Det var flott 
å se den gleden og lekenheten i kontrast til den terroren som 
dessverre foregikk rundt omkring i Israel på den tiden vi også 

var der. Men vi følte oss absolutt trygge, og opplevde ikke noe 
spesielt. Det eneste var vel at det var mange soldater og politi å 
se, men det føltes jo bare trygt for vår del.

Kibbutzen Mordechai som ligger tett opp til Gaza besøkte vi 
også. På museet der fikk vi se gammel sionistisk historie fra 
forsvaret av staten Israel, det var en sterk opplevelse for oss alle.

Vi ser tilbake på noen flotte dager I Ashdod, med hyggelig 
vertskap, og koselige kvelder rundt kaffebordet sammen med 
de andre gjestene som også bodde der da.
Vi kan absolutt anbefale andre å ta en tur til Israel “på egen-
hånd” slik som vi gjorde. Nå skal det sies at vi alle sammen 
tidligere hadde vært med på organiserte turer i Israel med guide 
og reiseleder. Så det var nok en fordel for oss nå at vi hadde fått 
sett mange av de kjente stedene fra Bibelen før, slik at vi denne 
gang kunne velge litt utenom “de oppsatte” turiststedene.

Shalom fra Jorunn og Allan Karlsen, Åse Smith, Ingmar 
Brand, Gunn og Roy Johansen og Solveig og Johannes Pe-
dersen.
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MENIGHETEN VÅR

                                            RAKEL GUNDERSEN

En velsignelse å få engasjere seg
Tekst/foto Rolf-Erik Janøy

HVERANDRES LEMMER  Rom. 12,5

Rakel vokste opp sammen med 5 søsken i enkle kår, og med 
en far som var sterkt engasjert i Tabernaklets virksomhet. 
Når hun ser tilbake på det som gir livet mening og verdi, er 
det den daglige kontakt med Jesus, menigheten og familien 
hun har rundt seg. I menigheten er det særlig bønne- og 
besøks tjenesten som hun har sett som sin tjeneste og 
fortsatt er aktiv i, mens hun nærmer seg de åtti.

Tøff barndomstid
Under krigen fikk begge foreldrene tuberkulose og ble sendt på 
hvert sitt sanatorium, mens de 6 barna ble spredt. Rakel havnet 
hos en familie nær Skien som hadde mange leieboere i huset. 
Enda hun bare var et barn, måtte hun jobbe som hushjelp, – så 
det var ingen fritid. Sønnene i huset var med i hjemmefronten 
og den lille jenta på 8 år ble brukt som kurer, og måtte gå til 
skogs med meldinger med risk for å bli tatt av tyskerne. 
– Jeg måtte gjøre som jeg fikk beskjed om, det hadde jeg lært 
hjemme. Etter krigen kunne foreldrene vende tilbake til Øvre-
gate og samlet alle barna igjen. 

Far Einar Mikalsen engasjerte seg nesten på hel tid i menig-
heten som eldstebror, bibellærer og i andre tjenester, mens mor 
var mye syk. Foruten jobben på Hydro, brukte han fritiden i 
menigheten, – så barna måtte trå til så godt de kunne hjemme.
«Gamle Mikalsen» som vi unge kalt han, var kjent for å være 

prinsippfast og streng. Hvordan var det å vokse opp under slike 
kår? 
– Vel, vi levde våre liv, mens han var for opptatt til å blande seg 
mye i dette. Men han viste oss veien til Gud og til menigheten, 
og det er jeg takknemlig for. Rakel ble med i søndagsskolen og 
barnemusikken, siden ungdomsmusikken, og trivdes med det.

Plaget av sykdom
Ganske ung fikk hun en spesiell form for reumatisme som sær-
lig satte seg i øyene.
– Jeg husker da jeg var 17 år og skulle opp til muntlig eksamen 
i kjemi, verket det så i øynene at jeg maktet ikke å lese alt jeg 
skulle. Jeg ba Gud om hjelp, og fikk for meg at jeg skulle lese 
ett emne godt. Og nettopp dette emnet kom jeg opp i!  Det var 
et bønnesvar som gjorde sterkt inntrykk, og allerede da ble in-
teressen vekket for bønnetjenesten. Rakel tok utdannelse som 
fysioterapeut i Oslo, hvor også hennes tilkommende mann 
Helge studerte økonomi. Etter at de stiftet familie, jobbet hun 
30 år på ulike institusjoner som fysioterapeut, mens Helge var 
sterk engasjert i å bygge ut et møbelsenter i flere byer. Da jeg 
var i 50 åra, ble reumatismen verre, samtidig som jeg følte at 
det nå var viktig å stoppe opp og tenke over hva som var vik-
tigst i livet. Hun sluttet i sitt yrke for å engasjere seg mer for 
hjem og menighet.
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Bønnens tjeneste
Jeg engasjerte meg bevisst på bønnemøtene, for å be for menig-
heten og familien. Der opplevde jeg et godt fellesskap, god 
under visning og innblikk i menighetens indre liv og virke, for-
teller Rakel. Og hun understreker at det ikke er bare lokale og 
nære bønneemner som opptar henne 
– Jeg kan ”gå verden rundt” når jeg ber, etter som Herren leder. 
Men det er også viktig å være bevisst på å be over det som er 
etter Guds vilje.
Du har jo opplevd mange ulike tider og forstandere opp gjen-
nom årene. Lengter du tilbake til tidligere tider?
– Nei, – jeg lengter ikke tilbake, – jeg liker å leve i nuet, og 
være åpen for fornyelsen gjennom livet. Min bønn og lengsel 
for i dag, er at flere skal vinnes for Guds rike. Jeg gleder meg 
over Gatekirken, og ber for dem som er engasjert der. Jeg ber 
om at Den Hellige Ånd leder.

Besøkstjenesten 
Besøkstjenesten leder hun sammen med Beth Halvorsen og Be-
rit Skoland, pluss 20 andre medarbeidere. De har hver, en eller 
flere de besøker fast. Det er ikke bare de som får besøk som blir 
oppmuntret, – det blir også vi som kommer! Vi samtaler og ber 
sammen, og om ønskelig har vi også nattverd. Rakel er fortsatt 
plaget av reumatisme, så hun må leve et regel messig liv, og bl.a. 
spise mye grønnsaker, og det er vanskelig reise noe særlig. Men 
som hun sier,

– Jeg har alltid likt det enkle liv, materielle ting har liten betyd-
ning for meg.

Overgivelse
Hun innrømmer at hun gjerne skulle besøkt Israel, siden dette 
landet og folket er noe hun brenner for! Hennes to sønner, 
Øyvind og Torbjørn, vil gjerne sende henne en tur dit, forteller 
hun. Sønnene sammen med barnebarna har vært til stor hjelp 
og trøst i tiden etter at Helge brått gikk bort. Min daglige bønn 
og ønske for dem, er at de skal få del i den velsignelse det er å 
være engasjert i Guds rike, sier hun.
– Livet møter oss alle med ulike bekymringer, men hvilken 
trøst at vi kan gå til Jesus med disse. En gang jeg bar på en 
spesiell byrde som tok søvnen fra meg, fikk jeg ordet: Legg på 
Meg alt som tynger! Og det ordet fikk jeg på tre ulike måter 
samme dag! Vår oppgave er å overgi oss til Herren, så vil Han 
ta seg av det som bekymrer oss. Når jeg nå er alene, har menig-
heten fått en enda større betydning for meg. Selv om det kan 
bli ensomme stunder, gleder jeg meg over å kunne engasjere 
meg i menighetens liv og virke, og der er det ingen alders-
begrensning.

Hun kan enda hive seg på sykkelen og komme både til møter 
og besøk, og takker Gud for et rikt liv i de oppgaver og tjenes-
ter som Herren har betrodd henne.

Hilsen fra Igor Torovskiy med familie
Kjære brødre og søstre i Tabernaklet, Skien. Fred! Jeg takker dere 
for deres bønner og støtte for vår familien og vår tjeneste. Sist høst 
var travel for oss, og på samme tid veldig velsignet. Sammen med 
vår familie besøkte vi menig hetene som ligger i Kiev-regionen. 
Gud velsigner og gir en mulighet til å tjene, ikke bare med for-
kynnelse, men også med sang ved våre barn. Gud ga oss mulig-
heten til å forkynne evangeliet til mennesker på grunn av sang. 
I oktober måned hadde vi 6 evangeliseringsmøter. Mennesker 
reagerer på ulike måter når de hører prekner. Vi ber til Gud for 
alle som fikk høre evangeliet.

Lærerens dag
Gud har gitt oss en fantastisk mulighet til å besøke tre skoler. 
Vi har ikke bare gratulert lærerne på deres spesielle dag, men 
ved våre barns sang har vi fortalt dem om Jesus Kristus. Vi 
kjente Guds velsignelse. Vi ble invitert til å synge med barna i 
en samling for soldater og offiserer som har vært i Øst Ukraina. 
Gud har velsignet oss. Gjennom sang og Guds ord ble hjertene 
til publikum sterkt berørt.

Etter den offisielle delen av besøket ga Gud muligheten til nære 
samtaler med gjester og soldater som var på konserten. Vi fikk 

anledning å be for alle som har mistet sine i krigen og ellers for 
dem som hadde ønske forbønn. 

17. og 18. oktober fikk vi muligheten til å bringe evangeliet til 
to landsbyer. Det viktigste målet for disse møtene var ”vårt liv 
er totalt avhengig av Guds vilje”. Vi ba også for Ukraina og for 
fred i vårt land. 

I løpet av disse dagene fikk mange mennesker anled-
ning til å høre evangeliet! ”Jeg plantet, Apollos vannet, 
men Gud gav vekst fordi verken den som planter eller den 
som vanner er noe, men Gud som gir vekst” (1Kor.3:6-7) 
Det var en veldig velsignet tid! Vi venter på innhøsting! Herre, 
hjelp at det har vi sådd skal vokse!

Takk igjen for støtten. Spesielt takk til søstermisjonen og 
menig heten for julegaver til familien vår. Det er stor velsignelse 
fra deres side!

Må Gud velsigne dere og deres familier.
 
Hilsen Igor og Dana Turovsky med barn
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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

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

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  

MAT – JESUS – OMSORG

OASEN KAFÉ
Borgeåsen

Åpent fra kl. 11–16
Lørdag kl. 11–15

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 369Tlf. 35 50 03 33 - Mob. 952 81 405 / 909 89 484 

Hjelp til 
”disse mine minste”

Skolegang til fattige 
messianske jøders barn 

i Jerusalem.
Kasserer: Reidun Warud 

Pb. 250, 3054 Krogstadelva.
Konto: : 05345211529

NPAI (Norske pinsevenners 
arbeid i Israel)

Info: tlf. 911 32 604, 
e-post: w-hanorr@online.no

Otto Halvorsen

Tlf 40 40 18 22
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VAKTTELEFON  
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 BYRÅET FOR HELE GRENLAND 
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B-postabonnement

Returadresse: Pinsekirken Tabernaklet Skien, Fredrik Stangsgt. 12, 3717 Skien
SKAL DU FLYTTE? HAR DU FLYTTET? Husk å gi oss din nye adresse!

ROMANEN  
OM MITT LIV
Tekst og illustrasjon: 
Tor Bertel Løvgren

Noen ganger tenker jeg
i min uforstand
at Gud skriver romanen om våre liv

bestemmer roller og utfall av hendelser
styrer skrittene 
deler inn i kapitler
og avsnitt

Eller skriver vi den sammen
tenker jeg andre ganger

Han med en ferdig skisse
og sikre veivalg
jeg med sterke bidrag av fall og feilgrep
og en og annen overraskende 
vending til noe bra

Hva heter boka tro

– Den der alle dagene var skrevet opp
før noen av dem var kommet?


