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Misjonærene våre: 
Tyskland: Lill og Even Walter Grüner

Miriam og Johnny Pettersen

Nasjonale medarbeidere:
Egypt: Pauls’ministry v/ Rasha og John ned team

Jordan: Rhanda 
Israel: Andy Ball

Hviterussland: Nina, Gennady, Pavel og Mikhail
Ukraina: Igor, Sergey og Vjarcheslav

Moldova: Alex
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Vi er med på noe stort:
Be for misjonsarbeidet!

tabernaklet 
og misjonen 

“Salvet og 
bedt for”

Min mor hadde fått en kreftdiagnose, den var alvorlig, men 
ikke nødvendigvis livstruende. Noen kom til henne og sa at hun  
burde be en navngitt person om å komme å be og salve henne, 
men mamma ønsket ikke det. “Jeg er jo blitt salvet og bedt for av 
ledere fra menigheten min”, var min mors svar. Hun mente visst at 
det fikk holde, nå var alt lagt i Herrens hender.

Min mor mente ikke at det var feil å bli salvet og bedt for mange 
ganger, nei slett ikke. Et fint eksempel på det var da det etter en tid 
ble komplikasjoner og legen fra legevakta sa hun måtte innlegges på 
sykehus. Vi hadde aldri møtt legen før, men han tilbød seg å salve 
min mor med olje og be for henne mens de ventet på sykebilen. Et 
tilbud som min mor tok imot med stor takk. Flere av mine søsken 
var også til stede og det var en fin stund da denne legen, som jeg ikke 
aner hva het, salvet og ba for mamma. Vi får lov å be mer enn en 
gang, men samtidig er det godt å kunne slå seg til ro og si at nå er det 
overgitt til den allmektige

Gi ikke opp
For mange år siden fortalte datter av en pastor meg om sin fars døds-
leie. Det var noen i menigheten som både profeterte og befalte syk-
dommen å vike. Frimodig proklamerte de full helbredelse og oppfor-
dret familien til ikke å gi opp. Så døde pastoren. Men selv da fortsatte 
de med sine proklamasjoner. Gud skulle reise ham opp fra de døde, 
til et mektig vitnesbyrd om sin allmakt. Heller ikke det skjedde. 

Å aldri gi opp er ikke det samme som å ikke innse at man skal dø.  
Å ikke gi opp er å bevare både tro og håp til Gud i alle situasjoner.  
Å ikke gi opp er hvile i Guds allmektige hender, å kunne si at om jeg 
lever eller dør så hører jeg Herren til. Å ikke gi opp er å si det som 
min kreftrammede venn som døde for noen år siden sa: –Gud har 
lovet å helbrede meg, kanskje jeg må gå gjennom dødsskyggens dal 
først, men en dag kommer jeg til å bli frisk! 

Forbønn
Jeg tror ikke bare på mysterienes Gud, men jeg tror også på den  
allmektige undergjører. Jeg tror vi kan komme til Ham som ikke bare 
kan gjøre under, men som gjør under. Jeg klarer slett ikke forklare 
hvorfor tilsynelatende så få blir mirakuløst helbredet, men føler heller 
ikke at jeg trenger å vite svaret på det. Jeg vil ikke krampaktig love 
verken helbredelse eller andre mirakler, men jeg vil innby til forbønn. 
Jeg vil innby syke til å bli salvet og bedt for. 

De siste ukene har jeg et par ganger blitt kontaktet av enkeltpersoner 
som har ønsket å bli salvet med olje og bedt for. Ved disse anlednin-
gene har dette blitt gjort i forbindelse med bønnemøte på tirsdagene. 
Også i forbindelse med søndagsgudstjenesten er det fine anledninger 
til å bli bedt for. Vær velkommen til forbønn!

Helge Terje Gilbrant
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ANNONSER / INFORMASJON

Jubilanter:

100 år:
Astrid Braathen 01.08.16

90 år:
Gerd Lunde 27.09.16

85 år:
Helene Thorsell 07.07.16

80 år:
Ivar Aas 27.09.16

75 år:
Grethe Jakobsen 28.07.16
Ane Lise Austad 04.08.16
Marit Pettersen Lindgren 19.08.16
Jorunn Elstrøm 10.09.16
Hans A. Holmen 30.09.16

70 år:
Rolf Andersen 07.07.16
Berit Esther Henriksen 01.09.16
Edel Taran Fjeldvik 28.09.16

60 år:
Anne Marie Berntsen 17.08.16
Audun Flaaten 22.08.16
Bjørg Nenseth 14.09.16

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

Nye medlemmer:
Dorcas Ngezahayo 20.03.16
Brian Vee-Haugen 06.04.16
Martinius Ziegler-Olsen 10.04.16
Sara Lien 10.04.16
Amalie Grinilia 10.04.16
  
Døde:
Otto Hjalmar Jakobsen 24.02.16
Simon Reidar Nicolaisen 06.03.16 
(Ulefoss)

Døpte:
Brian Vee-Haugen 21.03.16
Martinius Ziegler-Olsen 10.04.16
Sara Lien 10.04.16
Amalie Grinilia 10.04.16

Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
12. juni Kl 11.00 Sommerfest
 Samling i Tabernaklet først. 
 Aktiviteter i Lundedalen, salg av grillmat.

 Sommerprogram i Pinsekirken Tabernaklet.
Søndager kl 11.00 Gudstjeneste
Tirsdager kl 11.00 Bønnesamling
Onsdager kl.19.00 29.juni – 6. aug. Sommerkvelder.
 Sang, andakt, kveldsmat

21. aug. kl 11.00 Samlingssøndag
 Helge Terje Gilbrant taler og MILK synger.
26. – 28 aug.  Kick-off Weekend i Fyresdal.

Frist for innlevering av stoff til nr 3/2016 er 30. august 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 !

Grenland kristne skole

Grenland kristne 

             skole 

  

www.grenlandkristnskole.no  

E-‐mail:  post@gkskole.no  

www.grenlandkristneskole.no

e-mail: post@gkskole.no
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BARN OG UNGE

Småtanker fra 
barnepastoren

Sommeren er her igjen! Vi er på slutten av et skoleår, sommeren  
står for døra!
Noen kjenner det skal bli godt med uker fylt av ingenting – 
andre har store planer for alt som skal gjøres i løpet av ukene 
kalenderen ikke er fylt opp med aktiviteter og planer for dagen. 
Håpet om sol og varme ligger i oss! 
Sommeren er laaaaaaang – for barna er ukene med skoleferie 
uendelig lange – Husker du at alle de fridagene som en lengtet 
så etter når en ikke har de, kan bli kjedelige dager det ikke skjer 
noenting…  Fordi foreldre må jobbe, vennene er borte og alt 
som skulle gjøres er gjort i løpet av ei uke…!
Mange tror at ingen er hjemme, at alle er borte – Snakk med 
hverandre og hør om en ikke er samme sted en dag eller to – 
kanskje flere kan dra på stranden sammen, eller leke i trampo-

lina på ettermiddagen sammen, fotball på en bane i nærheten 
– telt i hagen og overnattingsparty – en fantastisk ide! 
Jesus brukte tid sammen med mennesker – Guds rike ble  
synlig på jorden gjennom Jesus – Det er når vi er sammen at vi 
utvikler vennskap.
Tid med hverandre og tid med Jesus – en god kombinasjon!
Ta med deg bibelen i sommerferien og bruk tid til å bli kjent 
med Jesus, apostlene og de første kristne – en inspirerende 
sommer ligger foran!
Så  - etter sommeren ønsker vi velkommen tilbake til Pinsekir-
ken Tabernaklet  - til en ny høst og åpning av Barnas hus og 
hage 4. September!

Carina Arca
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BARN OG UNGE

Barnas hus
Vaktmesterhuset får fra høsten nye  
brukere – Barna flytter inn! 

Denne våren og sommeren jobbes 
det med å gjøre huset klart for barna i  
Tabernaklet – søndagsskole, PT-aktiv  
mfl. vil endelig ha lokaler til disposi-
sjon. Et skikkelig løft for barnearbeidet i  
menigheten og en lettere hverdag for bar-
nearbeiderne! Vi gleder oss!
Under oppussingen har vi ønsket å  
inkludere barna og familiene og har  
”Jobbedager med noe attåt” til inspirasjon 
og for å skape eierskap til huset! 
Barna har fått vært med og bestemme 
hvordan rom skal brukes og dekoreres. 
Flere har vært med og jobbet – men det 
er også en del som blir satt bort til fag-
folk! Loftet i barnehagen har også hatt en 
oppgradering med nye møbler til Tweens-
arbeidet.
4. september blir det oppstart av søndags-
skole i Barnas hus og hage  Vi lager fest! 

Velkommen! 

”Fra Porsgrunn, Skien, Gulsettoppen, 
kommer denne kjekke flokken. Gren-
land kristne er skolen vår. Glad til den 
vi alle går. Lærerne er greie, elever likeså. 
Vi bryr oss om hverandre. Velkommen 
er du og!” Hørte du ropet vårt i 17.mai-
toget? I år har vi fått skolefane og det 
var med litt ekstra stolthet vi marsjerte 
gjennom Skien. Skolen har representan-
ter fra 7 forskjellige kommuner, men ca 
halvparten kommer fra Gulsetområdet. 

Det er derfor kjekt både å gå i tog og  
arrangere fest og leker på skolen på  
nasjonaldagen.

Foreløpig venter vi 6 nye førsteklassin-
ger til høsten. Nylig var noen av dem 
på førskoledag. Både de og lærer Tone 
gleder seg til de kan begynne å bruke de 
fine skolesekkene vi har fått fra Statens 
vegvesen. Det er også mange nye elever 
som har søkt plass på skolen fra høsten. 
Men det er fortsatt plass til flere! Snart er 
nye voksne også klare. 9 10.klassinger får 
snart sine vitnemål og vi heier dem over 
på videregående. Det blir rart å si farvel, 
men en stor glede å fått bidra til å frem-
elske fantastiske tenåringer med gode 
verdier og karakter. Vi gleder oss til en 
god sommerferie og et flott nytt skoleår 
ved Grenland kristne skole!

Øyfrid Sofienlund, rektor

Ny vår på skolen vår!
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BARN OG UNGE

Camp Kollmyr 2016

21 barn fra Tabernaklet deltok på Camp 
Kollmyr. En kjempe mulighet til å bli 
kjent med barn fra hele Skien som deltar 
i ulike sammenhenger og kirker.

Jesper Laursen fra Skien Misjonskirke 
underviste om åndens frukter, at vi er 
utvalgt av Gud og hvordan vi ikke kan 
produsere åndens frukter av oss selv, men 
ved å være en del av treet – være i Jesus!

Supervalg, spill, lek, vennskap, overnat-
ting på Kollmyr skole og masse deilig 
mat( grønnsaker med dip, taco, pizza, 
kaker, godtepose mm) Alt bidro til ei 

kjempehelg – hvor det eneste som det 
ble lite av var  - søvn…..

Barna samlet inn over 4000 kr til flykt-
ninger som kommer til Skien, innsam-
lingen var i en gummibåt – noe som 
minnet oss på alle de som kom over til 
Europa på flukt fra krig og knuste drøm-
mer. De skal starte et helt nytt liv her og 
trenger både økonomisk hjelp – men like 
mye en venn!

2017 stiller vi kanskje med flere på  
Campen? Voksne, meld dere som ledere 
– så får vi med oss flere barn!     
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BARN OG UNGE

Helga 1.-3. April arrangerte Tabernaklet sammen med  
andre menigheter og kirker i Grenland for tredje året på rad 
konferansen Released. Med et sterkt ønske om å nå ut til 
ungdommer med budskapet om at det bare er Jesus som 
kan sette oss virkelig fri inviterte vi til en helg spekket med 
møter og mye moro.

Fredagskvelden hadde vi besøk av Anette Stokke fra Tønsberg 
som delte et sterkt budskap om å se seg selv slik Gud ser oss og 
at vi kan være frimodige på å være den han har skapt oss til å 
være. Releasedteamet som var med hele helgen ledet i lovsang. 

Utover kvelden var det kafé med mye godt å spise og mange 
bra folk!

Lørdagen begynte med møte hvor jeg selv fikk undervise om 
at Gud vil gi oss et helt nytt liv, før dagen gikk med til seminar 
om å være kristen på skolen, volleyballturnering, evangelise-
ring på gata og god mat gjennom dagen. På kvelden fikk vi 
besøk av Alex Botn fra Filadelfia Ålesund. Han inspirerte med 
å fortelle oss at Jesus er det beste vi kan få, og at han har så 
mye mer for oss enn det vi har sett så langt. Etter møtet var det 
konsert med norgesvennen Paul Colman som mange hadde 
gledet seg til å høre.
Søndag formiddag var hele menigheten med på Released, og vi 
fikk et budskap fra Alex som gikk rett til hjertet på både eldre 
og yngre om Nikodemus og hans trosvandring.
Etter helga satt vi igjen med et godt inntrykk av at vi hadde 
nådd mange ungdommer med viktige budskap. Gjennom  
helga var det mange som gikk til forbønn og ga respons på det 
som ble forkynt. Det var også god stemning i kaféen og mange 
fra forskjellige ungdomsarbeid som ble bedre kjent med hver-
andre. Vi er veldig takknemlige til Gud for det han har gjort, 
og til alle medarbeidere som var med å gjøre det mulig å gjen-
nomføre helga. Vi ser allerede frem mot Released17!

Bjørn Rikard Pedersen

Released16
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BARN OG UNGE

Etter et flott år med TenTro fikk vi 1. mai feire og velsigne 
disse flotte ungdommene. Gudstjenesten ble gjennomført med 
sang, drama, bibellesing og presentasjon ved TenTro-elevene, 
samt sang fra det nyoppstartede lovsangsteamet og tale fra  
pastor Helge Terje!

Vi ser tilbake på et supert år, med mange gode stunder  
og mye moro! Dette året har ungdommene fått et mer  

bevisst forhold til sin tro og mange av dem har valgt å døpe seg. 

Vi vil takke for tilliten fra foreldre og ønske dere ungdommer 
lykke til videre!

Harald og Mette Vindenes, Peter Johansen og 
Bjørn-Richard Pedersen

3. rekke: Bjørn-Richard Pedersen (Ungdomspastor), Amalie Grinilia, Marcus Evjen, Martinius Ziegler-Olsen, Brian  
Vee-Haugen, Helge Terje Gilbrant (Pastor). 2. rekke: Peter Johansen (Leder), Filip Langerud Follegg, Hannah Therkelsen, 
Mikael Johansen Mahlio, Eiril Sofienlund, Harald Vindenes (Leder). 1. rekke: Mette Vindenes (Leder), Simone Janøy, 
Einar Viken, Linda Maingi, Markus Hansen.

TenTro-avslutning 2016
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Kick-Off Weekend – Tabernaklet
(menighetsweekend)

26. – 28. august - Fyresdal Kurs & Leirsted
Meld deg og dine på ved å kontakte Wenche Ødegård. E-post: heiberg.wenche@gmail.com

Ved påmelding:
Oppgi navn og alder på deltagerne, samt ønsket boform.

Priser:
3-6 mannsrom: 198.- pr. pers
Dobbeltrom: 298.- pr. pers
Mat voksen: 300.- pr. pers
Mat ungdom (12 – 18 år): 150.- pr. pers
Makspris pr. familie er 2400.-

PS: Prisene øker etter 1. august (200.- pr. pers/500.- pr. familie)

For mer informasjon kontakt menighetskontoret tlf. 35 52 01 46
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Våren 2016 feirer Det Norske Bibelselskapet 200 
års jubileum, det er en milepæl som er vel verd 
å markere. I en tid da autoriteter kastes fra sine 
posisjoner, ingen “sannheter” er hellige, og kritisk 
tenkning innebærer at alt er relativt og ingenting 
absolutt, ja, da er det mer nødvendig enn noen 
gang å feire at det er noe som står fast, Guds ord 
står fast!

Martin Luther skrev i 1529 salmen Vår Gud han 
er så fast en borg, og i den salmen er det fl ere 
henvisninger til Guds ord, bl.a. om at et Guds 
ord kan binde djevelen, og at Guds Ord skal 
få stå fast. I forbindelse med 300-årsfesten av 
reformasjonen skrev Grundtvig i 1817 en gjen-
diktning av Luthers salme, men da la Grundtvig 
til et femte vers, og der skrev han om Guds ord 
som vårt arvegods. Strofen en kanskje mer aktuell 
i dag enn noen gang tidligere.

Min generasjon, eller i alle fall de som er noen år 
eldre enn meg, vi arvet en tro på Guds ord. For 
oss var Bibelen en autoritet, noe absolutt. Det var 
vårt arvegods. Om arven føres videre har ikke et 
opplagt svar. I noen kretser gjør den utvilsomt 
det, men i samfunnet generelt er det nok dess-
verre annerledes. 

Det er så viktig å tro på Bibelen, fordi den fortel-
ler oss om Gud. I Bibelen leser vi om Guds evige 
frelsesplan. Vi har det profetiske budskapet som 
peker frem mot Han som skulle komme. Vi har 
fortellingen om Jesus, vi leser om hva han sa og 
hva han lærte. Vi har den apostoliske fortolkning 
av både det Jesus sa, og betydningen av det han 
gjorde.

Hadde vi ikke hatt Bibelen hadde vi ikke visst 
mye om Gud. Jeg har fulgt med litt på forskjel-
lige blogger der yngre kristne har diskutert etiske 
spørsmål. Mange av de som skriver er dyktige, 
kunnskapsrike og svært verbale, men i mange til-
feller er argumentene helt tydelig ikke i samsvar 
med hva Bibelen sier. Det alvorlige er at det gjør 
visst ikke noe. En ting er når vi diskuterer hva 
det Bibelen sier skal bety for oss i dag, hvordan 
vi skal forstå det som for oss av og til kan være så 
vanskelig å forstå. Det er noe helt annet om vi 
erkjenner at våre meninger ikke er i samsvar med 
det Bibelen lærer, men at det er uten betydning. 
Da har man ikke lenger en rettesnor for liv og 
lære. Da har man ikke noen arv å gi videre til de 
som kommer etter oss.

Bibelen er en gave fra Gud til oss. Johannes for-
klarer hva som har vært styrende da han skulle 
bestemme seg for hva han skulle skrive: “disse 
er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, 
Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i 
Hans navn”. 

Å bevare en tro på troverdigheten av troens 
budskap, det er vel vært å kjempe for. La oss ikke 
fokusere på ytterpunkter der diskutable tolk-
ninger blir gjort til lakmustest for bibeltroskap. 
La oss værne om Guds ord, det er vårt arvegods, 
og hver generasjon er kalt til å gi det videre!

Helge Terje Gilbrant

Guds ord 
vårt arvegods!
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Som dagen er
skal styrken være.
Men det er ikke lett å lære,
når sangene synges i moll
og skogene rundt deg går fulle av troll.

Og du er en liten veik én
som peser opp bratteste kneiken.
- Gi opp, du ynkelige maur,
piper det ondt fra løer og staur.

Men meisen - titti-tuer - langt der borte,
bak graner og søkk, de gruelige sorte.

Ta fatt mine bein,
tro for meg dere,
jeg tør ikke lenger stå her å beve.

Et sted der framme vil våren vente,
der står det en hvitveis jeg fritt kan hente.

Hør, dere kjemper som truer med mørke,
med tungsinn, stormer og tørke. 
En meis kan ikke lyve!

Hør, den synger om lyset og varmen, 
bare ondskapens makter tar i bruk larmen.

Men klare triller fra spede slike, 
er seierstoner fra himmelriket.
På dem vil jeg lytte, på dem vil jeg tro.
De vekker et gudsord, blir ei levende bro,
inn til Hans hjerte og åpne favn.
Det hvisker så stille: Legg inn til havn.
Kom hit du lille, som sliter og strever,
som har et sinn som så ofte bever.
Trollene du frykter, de kan bare skremme,
de virker så store og truende slemme.
Men korset som reistes for lenge siden,
har én gang for alltid endt denne striden.

Still deg her, ved siden av meg,
jeg styrker ditt mot og signer din vei.
For meg er du kjær, hellig og sterk.
Spis bare ordet om mitt fullbrakte verk.

Ei tåre vil sprenge seg fri ifra lenker,
jeg sitter så svett på en stubbe og tenker.
Merker at stormen har gått til ro,
for sammen med Jesus blir tvil til tro.

Husk min venn at det du møter,
aldri er større enn ham som bøter
på sorger og stiller de bitreste savn, 
som ømt i skumringen nevner ditt navn.  
 
Tor Bertel Løvgren

MENIGHETEN VÅR

Som dagen er

Illustrasjon Tor Bertel Løvgren
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MISJON

Ja, Astrid holder seg ung, det ser vi 
alle, og farten er like høy som i pioner-
dagene.

I år er det 50 år siden Astrid og Arne Tve-
ter, hennes første ektemann, ble utsendt 
som Tabernaklets misjonærer til Kenya. I 
januar 1966 reiste de, sammen med søn-
nen Jørn på 3 år, med fly ned til et nytt, 
ukjent og spennende eventyr. Det ble 
en tøff start på reisa for Arne hadde 40 
graders feber. De reiste fra blå kuldegra-
der på Fornebu og landet i et tropehett 
Afrika som nær slo pusten ut av dem da 
de gikk av flyet. 

Allerede dagen etter ankomst, reiste 
Arne opp til Nyambare Hill, nær gren-
sen til Uganda, sammen med misjo-
nær Bjarne Lind for å stake ut land til 
den nye misjonstasjonen. De måtte  
rydde land før de kunne begynne å byg-
ge. Arne og Bjarne bodde i en jordhytte 
mens de bygde på Nyambare Hill i uken 
og pendlet tilbake til Thessalia i helgene 
for å være sammen med sine familier. 
Astrid jobbet som lærer for misjonærbar-

na ved misjonstasjonen Thessalia. Med 
Astrid som lærer kunne de norske barna 
få fullført norsk grunnskole i nærheten 
av sine foreldre, og det var en stor for-
bedring.

Høsten 1966 flyttet familiene Tveter og 
Lind til Nyambare Hill. Da stod skole, 
kirke, sykestue og boliger ferdige. Straks 
etter kom også sykepleier Tora Brynild-
sen og Mirjam Johansen til misjonstasjo-
nen for å drive helsearbeid. 

Astrid arbeidet fortsatt som lærer for de 
norske skolebarna og fikk nå 3 nye barn 

som internatelever. Hun hadde i alt 8 
skoleelever fordelt på de fleste årstrinn. I 
1967 kom barn nummer to, Anne-Stine, 
”timet inn” i juleferien. 

Misjonsarbeidet støttet seg nå på tre 
grunnpilarer: evangeliet, utdanning og 
helse. Bare etter noen få måneder med 
virke, kunne de døpe 30 kenyanere. 

Arne jobbet videre som bygningsmann 
og forkynner. I tillegg til undervisning 
av de norske skolebarna holdt Astrid  
bibelkurs og underviste evangelister og 
søndagskolelærere og kvinner i søm. 

50 års jubilanten Astrid Tveter Aas
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I januar 1984 avsluttet Astrid og Arne 
arbeidet i Kenya pga Arnes sykdom. De 
forlot 75 nasjonale evangelister og 120 
ulike utposter. Arbeidet stagnerte heldig-
vis ikke men fortsatte å vokse.

Helgen 21. april 2016 var mange av 
Kenyamisjonærene samlet i Varteig me-
nighetslokale for å markere Bjarne Linds 
90-årsdag. Der kunne de mimre tilbake 
og fortelle historier om glede, utfordrin-
ger, hardt arbeid og sorger. Men mest 
gleder.

Nye misjonærer har kommet til, og vi 
fikk høre mange av deres historier og 
om deres virkegrener. I dag teller FPFKs 
(Free Pentecostal Fellowship in Kenya) 
sitt arbeid ikke mindre enn 226.000 
medlemmer.

I 1990 reiste Astrid Tveter Aas og Ivar Aas, 
hennes nye ektemann, som misjonærer til 
Spania. Der jobbet de med menighets-
planting, bibelskolelærere og forkynnere i 
flere år. Et nytt språk, kultur og folkeslag 
for dem begge to å bli kjent med. 

Astrid er fortsatt åpen for nye og spen-
nende eventyr. Til tross for sin relativt 
høye fysiske alder vet man aldri hvor fer-
den går neste gang. Nye land, kulturer og 
mennesker skal nås med budskapet om 
den levende Gud. 

Også her hjemme driver hun og Ivar et 
aktivt misjonsarbeid i vår egen by. De 
tar seg av og besøker mange av våre nye 
landsmenn fra alle verdens land. De 
snakker med dem, hjelper dem med 
praktiske gjøremål, og får dem inn i so-
siale settinger. Særlig ligger muslimene 
dem varmt på hjertet. Dette sees også i 
deres engasjement ved å besøke menig-
heter i muslimske land når de er ute og 
reiser. Begge to er aktive medlemmer i 
misjonsrådet i Tabernaklet.

En gang misjonær, alltid misjonær! 

Anne-Stine Tveter Reidarsen

MISJON

Søsterringen, som den da het, ble  
etablert allerede i mai 1926 med Ida  
See huus som initiativtaker. Hensikten 
var å arbeide for og støtte misjonen. 
Kvinnene hadde hussamlinger en gang 
i uken, og alle pengene som ble samlet 
inn gikk til menighetens misjonsarbeid.  

Etter noen år møttes de hver fjortende 
dag. 

I 1938 tok Margit Rossback over som 
leder. Hun ledet søsterringen i 19 år før 
Bodil Tveter overtok stafettpinnen og  
ledet søstermisjonen i hele 30 år.   

Hjørdis Andreassen stod i tjenesten 
i 18 år frem til Gerd Kløcker tok over 
og holdt i taktstokken i mange år.  
Hildegunn Nilsen er nå leder og har stått 
i tjenesten i 7,5 år. Disse har sammen 
med mange andre søstre utvist en trofast-
het som det står stor respekt av! 

I mange år samlet søsterringen inn  
penger og brukte barneklær til Alma  
Halses sosiale og evangeliske arbeid i 
Alta, de sendte ut bandasjer som var 
laget av gamle laken til Kenya. De støt-
tet PT-media, Vatnar leirsted, innfødte 
evangelister på misjonsfeltet, og etter-
hvert Jan Kristensens evangeliserings-
arbeid i Kenya.

Hva med Søstermisjon i dag, Hildegunn?
- Vi holder fast ved bibel og bønn. I hver 

Søstermisjon feiret 90 år i mai 2016    
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MISJON

samling leser vi opp informasjonsbrev 
som vi får fra pastorer og evangelister 
som menigheten vår underholder. Vi ber 
for dem alle og for de behov som vi hører 
de har. Alle bli nevnt med navn. Vi har 
laget en huskeliste for å huske dem alle i 
våre bønner. 

Støtter dere fortsatt misjonsarbeidet  
økonomisk slik de gjorde i ”gamle-
dager”?
- Søstermisjonen sender ut julegaver i 
form av penger til 12 pastorer og evan-
gelister som menigheten vår støtter.  
Vi har også sendt kr 3000 til et uferdig 
kirkebygg i Hvit Russland, kr 3000 til 
hjelp i krigsherjede Ukraina, og kr 3000 
til flyktningarbeidet i Jordan som pastor 
Kallil leder. I alt sendte søstermisjon kr 
42 000 til misjon i 2015.  

Jeg må berømme disse trofast søstre-
ne som gir og gir og som brenner for  
misjonsarbeidet! Gud skal lønne dem 
engang. Enkelte som er skrøpelige og 
syke sender penger med andre til søster-
misjon. Det er en fantastisk giverglede i 
denne gruppen av eldre damer. 

Hvor mange er med i søstermisjonen i 
dag?
Som regel er vi 10-12 stk på samlingene 
våre. I den siste tiden har vi fått flere  
”yngre ” med oss også, så det er vi glade 
for.  Jeg må innrømme at gjennomsnitts-
alderen fortsatt er ganske høy.
Alle har vi med matpakke på samlingene 
våre og vi koker kaffe på kjøkkenet, så det 
er ikke noe spisegilde vi har. Vi har det så 
fint sammen og vi har et fint samhold. Vi 
ber for alle våre virke-grener i menighe-
ten, for forstanderen vår med familie og 
alle de vi støtter og mange flere. 

Hvordan holder dere dere oppdatert 
på misjonsarbeidet som springer ut fra 
menigheten vår? 
- På samlingene våre får vi av og til  
besøk. Anne-Stine Tveter Reidarsen har 
hatt med seg lysbilder og fortalt om syke-
stuen og arbeidet i Kisumu i Kenya som 
hun har vært med å bygge opp. 
Ingjerd Lind har fortalt fra turen til 
Ukraina. Det er veldig interessant å høre 
og se hva vi er med å støtte opp under. 
Astrid Tveter Aas er ofte ute på reise, og 
da får vi høre litt fra henne også når de 

har besøkt noen av stedene vi er med og 
støtter.

Hvordan står det til med rekrutteringen 
til søstermisjonen, kommer det noen 
nye yngre krefter til?
- Vi ønsker oss mange nye til Søstermi-
sjon. Vi har det så fint sammen. Så vel-
kommen skal du være! Du trenger ikke 
være gammel for å komme, vi ønsker oss 
flere yngre til samlingene våre. Vi sam-
les annenhver mandag på formiddagen, 
så det passer kanskje ikke så godt for de 
som fortsatt er i jobb. 

Søndag 23 mai ble 90 års jubileet til 
søstermisjonen markert på gudstjenes-
ten ved blomsteroverrekkelse samt jubi-
leumsmiddag i kafe Seehuus. Sammen 
med søstrene var også deres ektefeller. 
Hjemmeværende misjonærer, misjons-
råd og menighetsråd med ledsagere var 
også bedt til festen. God lapskaus og 
kaker stod på menyen og mange fine og 
varme ord ble sakt. Vi håper at søstrene 
holder i 90 år til!

Anne-Stine Tveter Reidarsen
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MISJON

Vi vil få si tusen hjertelig takk for all støtte, både med finanser 
og i bønn! Det er UTROLIG herlig å vite at vi står sammen 
om oppdraget- noen ute og noen hjemme, og vi er svært  
takknemlige for å være Tabernaklets utstendte misjonærer i 
Mellom- Europa!!!

Det har i sannhet vært fem spennende og lærerike år sammen 
med Lill og Even Grüner i Bayern. Med hovedvekt på  
menighetsplantning, opplever vi å be til frelse med folk flere  
ganger i måneden, og ingenting i denne verden er så salig som 
å se lyset går på i øynene på mennesker som oppdager Jesus 
for første gang! Det å få lede dem videre i grunnsannhetene i  
Ordet, at de får oppdage hvilken kjærlighet og nåde Gud har  
med mennesker, å se dem bli døpt og fylt av den Hellige  
Ånd- det finnes INGENTING bedre!!!!

I 2015 var 224 førstegangsbesøkende innom Jesus Zentrum, 
Kaufbeuren, en menighet som så dagens lys for fire år siden!  
I dag regner ca 140 mennesker fra 20 nasjoner seg som en del 
av menigheten (ikke alle er medlemmer), det er STERKT!  

Vi må holde to møter på søndager for å få plass til alle; det 
er virkelig kraft i budskapet Jesu etterfølgere har å dele med 
verden!

Til tross for “suksess” i arbeidet, har vi en tid kjent at det er 
på tide å dra videre- en misjonær har stadig nye “marker” å 
høste, det er nye mennesker som må få del i de gode nyheter, 
nye byer som trenger en levende menighet. I skrivende stund 
tar vi derfor et skritt i tro, og går uten å se hva som venter oss.  
Oppgavene i Jesus Zentrum er overgitt til lokale krefter, 
og vi er ENORMT forventningsfulle til hva Herren har på  
agendaen! Vi har vært på noen spennende “spionreiser” til  
områder hvor det er få spor av levende tro, men vi vet fortsatt  
ikke hvor/når/med hvem etc, så vær gjerne med å be om  
tydelig tiltalte!

Takk for at du står sammen med oss- for evangeliet har i  
sannhet hast!

Velsignelser fra Johnny og Miriam Pettersen

Kjære misjonsvenner i Skien!
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ARVID JOHNSEN

Det største mirakel 
har vi erfart!

Tekst/foto Rolf-Erik Janøy

HVERANDRES LEMMER  Rom. 12,5

MENIGHETEN VÅR

Jeg har hatt det privilegium å få bygge mitt liv på Evangeliet. 
Jeg har fått erfare den rikdom det er når Ordet blir levende 
og fyller hjerte med glede, både i helg og hverdag. Å ha kon-
takt med det indre menneske som næres gjennom Bibelen og  
bønnen, er det største et menneske kan erfare! Den som ikke 
får næring til sitt åndsliv går glipp av selve livsinnholdet! Jeg 
ser på meg selv som et enkelt menneske, som har levet et  
enkelt men godt liv.

Takket være Guds godhet, nåde og kjærlighet kan jeg si som 
Paulus: for meg er livet Kristus og døden en vinning, konklu-
derer Arvid Johnsen stille og smilende under vår samtale i 
hans leilighet ved Tabernaklet.

Tidlig aktiv
I Tabernaklet har Arvid vært helt fra foreldrene, som tilhørte den 
første generasjon i menigheten, sendte han på søndagsskolen der. 
Han hadde blant andre Halvor Hansen som lærer.
- Jeg tror jeg tok et personlig standpunkt da jeg var 17 år, men 
det som var blitt sådd i meg gjennom barndomstiden hadde levd 
i meg lenge før den tid. - Jeg tenkte, dette er noe for deg Arvid! 
For å være sikker på at jeg fikk profesjonell veiledning sendte far 
bud på Hjalmar Ski, som var forstander da, så han kunne be og 
samtale med meg, smiler Arvid.

Det tok ikke lang tid før han var aktiv i Tabernaklet, og i Traktat-
musikken som under Roald Andersens var mye brukt til sang og 
traktatutdeling. Andersen var veldig glad i friluftsmøter, forteller 
Arvid.
Søndagsskolen, hvor han tjente i 25 år, ble kanskje hans viktigste 
virkefelt.
- Det var andre tider den gang, da kunne også mange som  
ikke tilhørte menigheten sende barna på søndagsskole. Vi 
kunne ha opp til 300 barn mens i dag er vi glad når vi har 50.  
Nå, i velstands-Norge, så drar familiene ofte bort i helgene, og 
søndagsskole er ikke prioritert. 
Som meninghetstjener, eldstebroder og ikke minst møteleder er 
det mange som husker han, men det å bli eldste satt langt inne før 
han våget å si ja. Han innrømmer at han har hatt mange kamper 
med tanke på egen skrøpelighet. 
-  For ikke lenge siden var jeg langt nede, og de ba for meg på bøn-
nemøtet. Dagen etter møtte Herren meg med tiltalen; «Herren el-
sker vrakgods», og det løste meg! Gud elsker meg slik jeg er ikke 
slik jeg ønsket jeg var.  Senest i dag tenkte jeg på hva Peter sa til 
Jesus: Herre du vet alt.. allikevel er vi elsket av Ham, jubler Arvid.

Johnsen trevare
Når det gjaldt yrkesvalg så sa det liksom seg selv. Etter folkeskolen 
begynte han 15 år gammel på Johnsen Trevare som faren hadde 
kjøpt. Der er han fremdeles aktiv enda han nærmer seg de 90 år. 
- Jeg skjønner i dag at jeg kunne ha tatt mer utdannelse, men jeg 
har stortrives som håndverker, sier Arvid.

I dag er det sønnen Thor Jacob, som i tredje generasjon, leder bedrif-
ten. De har nå spesialisert seg på reparasjon av møbler og import. Det 
har blitt smått med utenlandsreiser, men den daglige turen til Tre-
vare-bedriften som «senior dugnadsarbeider» kan han ikke unnvære.

Aida
I de siste seks årene har det også blitt daglige turer til Haugsåsen 
hvor hans kjære Aida er beboer. Hun er rammet av Alzheimers 
sykdom, med demens. 
Aida og Arvid møttes i Tabernaklet da hun var 17 og han 19. Aida 
er datterdatter  av  C. M. Seehuus, Tabernaklets grunnlegger, og 
den første pastor for en norsk pinsemenighet. 

Etter 66 års samliv er savnet av ikke å ha Aida hjemme stort. Han 
gleder seg over deres 4 barn, 9 barnebarn og 11 olderbarn. - Men 
det er tungt å leve alene syntes han. 

På sine daglige besøk til Aida så opplever han gode dager, hvor hun 
kjenner alle igjen, mens andre dager er det vanskelig å få noe kontakt. 
Før hun ble syk fikk hun spørsmål om hvordan deres samliv hadde 
vært, da svarte Aida kontant: «Som himmel på jord, trygt og godt.»
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MISJON

Vi takker Gud for alt som skjer i menigheten vår Filadelfia. Siden 
nyttår har vi sett mange nye bli frelst. Til tross for de store vanske-
lighetene vi har i landet, så oppmuntrer Herren oss og gir oss ny 
styrke til å tjene Han. I menighetslokalet har vi ikke nok sitteplas-
ser til alle som kommer på søndagene.

Jeg vil nevne noe av det vi i menigheten er med på. Hver søndag 
kommer det mange fra øst til menigheten. Mange av dem har 
ikke vært i noen kirke tidligere. Vi hjelper dem med klær, sko og 
noen matvarer. Samtidig kan vi vitne for dem og invitere dem til 
gudstjeneste.

En stor gruppe søstre og brødre går hver lørdag til et militær sykehus. 
De deler ut nytestamenter, vitner og ber for syke. Mange ber frelses-
bønn med soldatene som ble såret under krigen.

Senteret for mor/barn er alltid overfylt. Den siste tiden av kvinner 
fra øst.

Mobilklinikken fungerer også godt. De reiser som tidligere til øst. 
Vi får høre fine historier etter hver reise. Alle legene som er med 
er kristne, og de vitner og ber med mange.

Hver søndag har vi i mange år besøkt en avdeling på et hospits og 
har hatt gudstjeneste der, utdeling av frukt m.m. Flere hundre har 
blitt frelst på denne avdelingen.

”Bestevenn klubben” fungerer som før, og mange barn kommer til 
søndagsskolen mens foreldrene er på møtet.

Vi sender også humanitær hjelp til Øst-Ukraina etter som vi har 
muligheter, og reiser på besøk til nydannede menigheter.

I menigheten har vi søndagsskole med 150 barn, ca 100 aktive 
ungdommer og mange lovsangsteam som er med å betjener  
menigheten i forskjellige møter. I år planlegger vi tre sommerleirer 
for barn og ungdom. Vi har mange barn som står på liste fordi 
foreldrene ikke kan betale for sine barn.

I løpet av de to siste årene har vi opplevd mye, fått nye erfaringer 
og lært mye.

Vi takker Gud og ber om:
Fred i landet, vekkelse i menigheten, nye krefter for alle som står 
i en tjeneste, nye arbeidere, hjelp til de som strever med økonomi 
(noen har lav lønn eller mistet jobben) og midler til å fullføre alle 
prosjekter som er i funksjon og de som planlegges.

Takk til dere som har vært en del av dette arbeidet for Herren, me-
nigheten i Tabernaklet, Tjernobylkomiteen og søstermisjon. Dere 
har betydd så mye for fullføring av evangeliet i Ukraina. Takk for 
støtte til evangelistene, de hilser dere så mye. Vi husker menig-
heten i Tabernaklet i våre bønner!

Varme hilsener fra Filadelfia, Kiev
Olga og Anatoliy

Kjære venner i Tabernaklet, Skien

Et mirakel!
- Det er bare et mirakel som kan hjelpe henne, for det er en syk-
dom uten bedringmuligheter, sukker Arvid, og vi er enig om at vi 
lengter etter å se flere mirakler i blant oss.
- Men, sier Arvid og lyser opp, vi har opplevet det største mirakel 
av alle: Det at vi er blitt Guds barn, og vi vet hva vi skal bli. Vi 
skal bli Han lik! Det er ikke noe større enn det. Han som begynte 
den gode gjerning når vi kom til troen, vil fullføre den om vi blir 
i troen, forklarer han.
- Jeg tror Gud griper inn i vårt hverdagsliv mer enn vi forstår,  
og vi bønnhøres mye mer enn vi er klar over, sier Arvid takk-
nemlig.

Arvid har møtt mange kjente forkynnere gjennom årene. En av 
disse var profeten Rein Seehuus som var halvbror av Aida. Åge 
Samuelsen opplevde han også på nært hold.
Det har vært både pluss og minus i disse erfaringer. 
- Enten man er apostel, profet eller evangelist, så tror jeg sindighet 
er godt å ha, fastslår Arvid.

Gi oppmerksomhet
- Vi er alle kalt til å være menneskefisker.  «Fisken» er de vi møter i 
hverdagen. Alle har en medfødt lengsel etter å bli sett. La oss ikke 
bare se dem alle vil snakke med. La oss gi oppmerksomhet til dem 
andre betrakter som uinteressante.

Arvid er ved god helse tross høy alder, og ingen problem med hver-
ken husk, eller en underfundig replikk med smil og glimt i øyet. 
Han tale er preget av en god kombinasjon av alvor og humor. 
Selv mener han at årene ikke gått helt upåaktet hen. 
- Men, man blir aldri for gammel til å bli oppmuntret av smil og 
gode håndtrykk, fastslår han. 

- Bønnemøtene betyr mye for meg i den periode jeg er i nå!  
Atmosfæren og det samfunn vi opplever der er inspirerende. Det 
gjør at vi blir takknemlig for hverandre, disse tirsdag formiddag-
sammenkomstene er en form for rikdom som alle som kan burde 
få del i!

Også til dette kan vi bare si vårt AMEN!
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Talere 

- Egil Svartdahl  
- Øyfrid Sofienlund 
- Stian Ludviksen 
- Pål Pedersen 
- Willy Dahlskås 
- Helge Terje Gilbrant 

Sangere  

- Arvid Pettersen 
- Fredheimkoret 
- ”Andrea Crouch Kveld“ 
- Stevne team 
- Agape 
- Evangeliesenter musikken 

www.telemarkstevnet.no

UNGDOMS 
STEVNE  

- Vollyball                                                                                    
- Paintball 
- Agape 

TWEENS 

5.–7. Klasse 
-Fotballskole 
-Aktiviteter

BARNAS 
STEVNE  

Opp til 4. trinn 
- Aktiviteter 
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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

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

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

VAKTTELEFON  

35 54 17 17
 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!

Påmelding på:  www.fyresdalpft.no

 Miniorleir    2.–4. Klasse 
Sommerleir 17. - 20. juni 
Vi skal ha det gøy sammen på leir med lek, moro, kiosk, 
samlinger, nye venner og høre om Jesus.

Påmeldingsfrist: 10. juni 2016
Pris: kr. 820,- (ikke inkludert reise.) 

 Telemarkstevnet     
Sommeren 19. - 24. juli 
Planlegg sommerferien med familien i Fyresdal. 
Se www.telemarkstevnet.no

Familieleir    For alle 
Høstferie 13. - 16. oktober 
Bli med på en fin høstferie med familien, mor, far eller 
besteforeldre.
Påmeldingsfrist: 27. september 2016
Pris: Barn kr. 500,- voksne kr. 850,- Makspris pr. fam. 3.000,-

 Juniorleir    5.–7. Klasse 
Sommerleir 20. - 23. juni 
Det er tid for venner, turneringer, opplevelser og minner 
for livet. Ha det kjempe moro sammen. 
Påmeldingsfrist: 10. juni 2016
Pris: kr. 820,- (ikke inkludert reise.)

 Ten-leir    8. Klasse til 17 år 
Høstleir 7. - 11. oktober 
Vi skal sammen med venner ha konserter, aktiviteter, sene 
kvelder og samlinger som setter fokus oppover. 
Aktiviteter å velge mellom:
Kreativ, Idrett, Foto, Film, Bibelfokus, sang/band.
Påmeldingsfrist: 5. oktober  2016
Pris: kr. 980,- (ikke inkludert reise.) 
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