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Bank misjon: 7202.05.26042 
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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
Kenya: Klinikk i slummen i Kisumu  v/ Anne-Stine Reidarsen

Bønneområder: Synja i Russland og Bangladesh

Vi er med på noe stort:
Be for misjonsarbeidet!

tabernaklet 
og misjonen 

“Rørleggere 
og fiskere…”

Det er ikke noe galt i å være verken rørlegger, advokat,  
lærer, bussjåfør eller fisker, men for disiplene kom det en 
dag da livet fikk en ny prioritering!

Fortellingen om disippelen Peter begynte ved en båt der han 
fikk kallet om å forlate fiskegarna og bli “menneskefisker”. Et-
ter at Peter hadde fått et møte med den oppstandne er han igjen 
ute og fisker. Og igjen blir kallet understreket: “Fø lammene 
mine!”, “vær gjeter for sauene mine!” og “fø sauene mine!”. Det 
ble den siste gangen vi leser om at Peter var på fisketur. Nå var 
det en annen oppgave hans liv var innvidd til.

Som fisker hadde nok Peter vært mest opptatt av å fiske, men  
nå retter Jesus hans oppmerksomhet mot noe annet, nemlig  
mennesker. Jesus snakket mange ganger om å samle seg  
skatter, og da var det mennesker han snakket om. Når alt er 
sagt og gjort, når livet er fullført og evigheten venter, da er det  
ingenting annet enn mennesker vi kan få med oss til den andre 
siden. Peter og de andre disiplene måtte lære å forstå at ingen-
ting er viktigere enn nettopp mennesker. Jesus sa: Hva gagner 
det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg 
selv?

Jeg mener ikke at alle fiskere burde gjort som Peter, og sagt 
farvel til båt og garn, men jeg mener alle fiskere burde være 
menneskefiskere. Det samme gjelder naturligvis også for alle 
rørleggere, advokater, lærere og bussjåfører. Uansett hva vårt 
daglige yrke er, så er vi alle kalt til å fortelle om Jesus. 

Å være i heltidstjeneste er slett ikke bare for de som mottar sin 
lønn av en menighet. Det er for hver eneste en som vil være 
et lys og et vitne i sin hverdag. Kjære medvandrer, tenk ikke 
smått om din oppgave. Herren bruker deg der du er. Du har 
kontakt med mennesker som kanskje bare du kan nå. Tenk på 
deg selv som heltidsansatt i Guds rike. Det er det vi alle får lov 
til å være.

Helge Terje Gilbrant
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ANNONSER / INFORMASJON

Jubilanter:

95 år:
Vera Elisabeth Rydh 06.12.16

85 år:
Anne Apeland Grinilia 16.12.16

80 år:
Rakel Gundersen 03.11.16
Åse Marie Øya 27.12.16
Ivar Johannessen 29.12.16

75 år:
Hildegunn Groven 05.10.16
Olav Otto Halvorsen 24.10.16
Lillian Wetting 08.12.16
Mirjam Korneliussen 13.12.16
Elda Ester Carrasco 20.12.16
Erling Adolf Dalheim 30.12.16

60 år:
Rolf Harald Thorsen 03.10.16
Sten Åge Egeberg 22.11.16
Berit Dammen 30.11.16
Ann-Kari Nilsen 21.12.16
Regine Siniremera 26.12.16

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

Nye medlemmer:
Irene Blåsternes-Nilsson 12.06.16
Allan Karl Magnus Nilsson 12.06.16
Marcus Evjen 29.05.16
Einar Viken 29.05.16
Simone Janøy 29.05.16
  
Døde:
Turid Synnøve Bergsland 19.06.16
Liv Borgen (Ulefoss) 09.07.16

Døpte:
Marcus Evjen 29.05.16
Einar Viken 29.05.16
Simone Janøy 29.05.16

Hva skjer i Pinsekirken
Tabernaklet Skien
18. september Kl 11.00 Storsøndag
 Helge Terje Gilbrant taler og MILK synger. 
25. september kl 11.00 Gudstjeneste
 Evangeliekoret og Lovsangsteamet.
 kl 19.00 Kveldsmøte, tale , lovsang, kafè 
2. oktober kl 11.00 Gudstjeneste
 Tommy Davidson taler «Var Gud kjærlig i gamle testamentet?» 

Trio fra Evangeliehuste Porsgrunn og barnekoret vårt synger.
 Åpning av barnas hus. 
16. oktober kl 11.00 Gudstjeneste
 Besøk av Miriam og Johnny Pettersen.
 Evangeliekoret synger. 
20. oktober  kl 16.00 Seniorfest
 Terje Berg deltar. 
21.-22. oktober Input/output barnekonferanse med Jarle Waldemar.
 Påmelding: http://jarlewaldemar.wix.com/inout
 Tabernaklet dekker konferanseavgiften. 
23. oktober  kl 11.00 (Storsøndag) Alle sammen møte med Jarle Waldemar. 
29. oktober LED-Regionalt Telemark i Pinsekirken Tabernaklet.
(lørdag) Inspirasjonsdag for alle.
 Tema: «Jesus hele livet- overganger og livsfaser» 
 Hovedtaler Vigdis Skaug Gjervoldstad
 Påmelding til: checkin.no
31. oktober (mandag) HalloVenn. 
20. november  Kl 11.00 Storsøndag
 Andy Ball fra Israel taler
 MILK synger. 

Frist for innlevering av stoff til nr 4/2016 er 1. november 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

Klare for høst?

Da Jesus så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med 
dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.
Da sa han til disiplene sine: Høsten er stor, men arbeiderne få. 
Be derfor høstens Herre sende ut arbeidere for å høste inn  
grøden hans. 

Matteus 9:36-28 

Hva ser vi når vi ser mennesker? Hva gjør vi med det vi ser?  
Vi er flinke til å skjule det vi ikke vil at andre skal se – noen 
ganger klarer vi ikke lenger å leve med våre utfordringer 
og trenger noen å dele de med. Noen som ser det som er  
vanskelig. Barna er mye tydeligere på å si hva de trenger… jeg 
vil, jeg skal! Samtidig skjuler mange barn det som er vondt og 
vanskelig. De dekker over med atferd som ikke aksepteres eller 
forsvinner i mengden for å ikke bli sett. 

Jesus så menneskene – og han fikk medfølelse med dem – fordi  
de var utrygge, hadde ikke noen retning med livet, eller et  
fellesskap de tilhørte! Jesus så barna og tok de inn til seg –  
velsignet dem! Jesus sa til disiplene at de skulle be Høstens 
Herre sende ut arbeidere. Jeg forstår det slik at Jesus vil at vi 

skal be Gud sende de som kan gjøre en forskjell i menneskers 
liv, arbeiderne i Guds rike.

Det er meg! Jeg som har møtt Han som er fred, Han som er 
kjærlighet, Han som vil være med ALLTID. Det er DU som 
kjenner Jesus og som kan være med og dele håp og tro med 
menneskene du ser i din hverdag. Pinsekirken Tabernaklet vil 
være med og se – se menneskene i byen vår – hjelpe de som 
strever og se menneskenes behov! 

Vi ber Gud sende arbeidere – og vi ønsker å være bønnesvaret! 
Vi får det ikke til av oss selv, mange ganger ser vi ikke det vi 
bør se – noen ganger hører vi ikke etter når Gud ber oss om å 
arbeide…. Men vi gir oss ikke likevel

 – vi fortsetter å be, lytte og arbeide. Vi ønsker å se dypere - inn 
i menneskenes behov og få være med og hjelpe på en god måte 
– menneske til menneske! Vi er klare for høsten! 

Carina Arca
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BARN OG UNGE

10 barn ble invitert sammen med familiene for å ta imot bibel 
på årets samlingssøndag. For å inspirere til bibelbruk i hjem-
met har vi i år også gitt Alfa Super – en bibelleseplan for hele 
familien i tillegg til bibelen. Det er stort å få dele med oss av 
Guds ord til familiene. Vi tror på Bibelen og ønsker å bidra til 
å øke bibelbruk i hjemmene. 

Ja, hva står det i bibelen? Hvem handler den om og hva betyr 

det Jesus sa inn i våre liv i dag flere tusen år etter at han levde 
her på jorden? Er det relevant for oss? 

Vi tror det og vil oppmuntre til å lese – stille spørsmål og undre 
seg over det som vi leser. Vi ønsker familiene et godt studieår 
– og har du ikke 1. Klassing i familien, men ønsker å studere 
sammen som familie, sjekk ut bibelleseringens bibelleseplaner 
for alle aldre!

Nye førsteklassinger 
– Bibelutdeling på samlingssøndagen 

Bryllup
Silje Hagen og Erlend Sofienlund giftet seg i Åsane Gamle  
Kirke lørdag 6. august. 

Takk for all omtanke og bønner. 
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BARN OG UNGE

I høst er det ti år siden Foreningen Grenland kristne skole ble 
dannet av menighetene Pinsekirken Tabernaklet, Evangelie-
huset Porsgrunn, Grenland kristne senter og Troens Liv Bibel-
senter. Samtidig er det 5 år siden vi åpnet dørene i skolebygget 
vårt på Strømdal for de første 15 elevene.

Onsdag 30. august var det stor feiring i skolegården. Over 200 
mennesker med ulik relasjon til skolen møtte opp til bursdags-
selskap. Det var kjekt å se både nåværende og tidligere elever og 
personale, foreldre/foresatte, representanter fra menighetene 
våre, styre og folk vi samarbeider med i ulike sammenhenger. 
Det var hilsner fra ordfører og varaordfører, fra menighetene 
og fra Gulset nærmiljøsenter, blomster- og gaveoverrakkel-

ser. Elevene bidro med flott sang, musikk og opplesning. Og  
etterpå var det bespisning og svært kakebord!

Skolen vår har utviklet seg fra ukjent til anerkjent, fra 15 elever 
til årets 70, fra to medarbeidere til 23. Elevene kommer fra 
ulike sammenhenger og steder. Noen ønsker seg hit pga livs-
syn, noen søker fordi de ønsker en liten skole, noen fordi det 
er nærskolen og noen fordi de dessverre er missfornøyde med 
tidligere skole og miljø. Elever har kommet og gått og vi hører 
mye flotte omtaler. Det er mye arbeide som ligger bak og en 
glede å se barn og unge utvikle seg og bli trygge på seg selv og 
den de er. Vi legger vekt på faglig utvikling, men også sosial og 
åndelig utvikling hos elever og personale.

Hurra for skolen vår!
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”Med hjerte for alle og øye for den enkelte” vil fortsatt være 
skolens motto og kjennetegn. Nå har vi startet forberedelsene 
til neste skoleår. Kommende skolestartere er på vei og 5. okto-

ber blir det igjen informasjonsmøte for foreldre/foresatte. Vi 
er stolte av skolen vår og tar gjerne imot folk som har lyst til å 
komme innom og se hvordan vi har det. 

BARN OG UNGE / TABERNAKLET

I over 30 år har jeg hatt den store gle-
de å lede en musikk, Evangeliekoret, i 
Pinsekirken Tabernaklet, Skien. I dag 
teller musikken ca 40 medlemmer, alle 
i godt voksen alder, fra ca 50 år- til 80 
år. Vi bruker piano, bass, gitarer, og flere  
trekkspill.

Aller først vil jeg takke ledelsen i menig-
heten, for oppmuntringer, tillit, og alt 
vi får være med på. For vi «synger ikke 
bare»! Vi lovpriser Jesus, synger til men-
neskene i forsamlingen , til oppbyggelse, 
synger til omvendelse og oppmuntring. 
Vi synger regelmessig i menigheten, er 
ute i andre menigheter, og er på korturer.

I dag ser jeg at denne type menighetskor 
er på vei ut i mange sammenhenger, un-
dres hvorfor, og tenker at det kan ha noe 
med begrepet lovsang å gjøre! Er ikke 
menighetsmusikkens sang lovsang? Selv 
om ikke alle sanger og kor er nye, og sti-

len annerledes, er den vel like verdifull? 
Jo, den er det! Jesus er også i tradisjoner 
og gamle sanger og kor!

Det var mye vekkelse med menighets-
musikkens musikk og sangstil før også, 
kanskje mer enn i dag? Det er våre hjer-
ter som skal være vendt mot Jesus, uan-
sett sangstil. Det er plass til alle sangstiler 
i Guds menighet, enten vi er menig-
hetsmusikk, kor, lovsangsteam, solister, 
musikere, eller andre former.  Alle MÅ  
bli brukt! Jeg elsker å lovsynge Jesus, å 
velsigner hver å en som deler dette fra 
hjertet sitt. Lovsang sømmer seg for de 
hellige, sier Guds ord!

I 1.Kol.3,16, står det:
«La Kristi ord få rikelig plass hos dere, 
så dere med visdom kan lære og rettlede 
hverandre, med salmer, hymner og ånde-
lige sanger ,syng for Gud av ett takknemlig 
hjerte».

Derfor er jeg takknemlig for å tilhøre en 
menighet, der det er plass og rom for alle 
som synger og spiller! Uansett stil.

Mvh
Anne-Berit H.Langmyr,
Musikkleder

Musikklag og menighetsmusikker, 
hvor har de blitt av? 
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UNDERVISNING

“Nåde og fred være med dere i stadig rikere mål 
ved at dere kjenner Gud og Jesus, vår Herre” 
(2 Peter 1:2). Å hilse med nåde og fred var vanlig, 
f.eks. har Paulus en slik hilsen i alle sine brev, 
unntatt brevene til Timoteus. Vanlig var det også 
å ønske at leserne skal oppleve dette sterkere 
og sterkere. Men det er viktig å se at Peter 
understreker kilden til et rikere mål av nåde og 
fred, det er ved kjennskap til Jesus Kristus.

Peter bruker ordet “kjennskap” (epignõsis) fi re 
ganger, alltid i sammenheng med å kjenne Jesus. 
Ordet i seg selv indikerer en forøkning eller vekst. 
Det kommer frem ved at det vanlige ordet for 
kunnskap (gnõsis) har fått tillagt proposisjonen 
epi, som betyr “mot  eller “i retning av. Dermed 
blir dette “kjennskap” noe dynamisk som alltid 
utvikler seg i retning av den man får kunnskap 
om. Nåde og fred er noe som den troende får mer 
og mer av etter hvert som man får større kunn-
skap om Gud og Jesus, vår Herre. Jo mer den 
troende lærer Jesus å kjenne, jo mer blir forstått 
av betydningen av nåde og fred.

Kjennskap (epignõsis) brukes også på gresk for en 
fullkommen kunnskap. En kunnskap som kan 
beskrives som sann og vitenskapelig, ikke bygd på 
antagelser, men på bevis. I Det nye testamentet 

ser vi at kjennskap til Jesus er den høyeste form 
for kunnskap, det er på et høyere plan enn kunn-
skap og ferdigheter som vi selv har tilegnet oss. 
Det er bare kjennskap til Jesus som gir den nåde 
vi må ha og den fred vi alle lengter etter.

Mens grekerne så på kunnskap i en kontekst av 
fi losofi  og mystisisme møter vi i bibelen kunn-
skap som personlig kjennskap. Paulus sier ikke 
“Jeg vet på hva jeg tror” (2 Tim 1:12), men jeg vet 
på hvem jeg tror. Den kristnes kjennskap til Jesus 
er ment å være et personlig vennskap som dag 
for dag blir dypere og sterkere. Derfor avslutter 
Peter dette brevet med å skrive: “Dere skal vokse i 
nåden og i kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus 
Kristus” (2 Pet 3:18).

Paulus setter dette i riktig perspektiv. I sin bønn 
gjengitt i Ef 1:17 ber apostelen at leserne må få 
en Ånd som gir visdom og åpenbaring, så de kan 
lære Gud å kjenne.  Kunnskap om Gud og Jesus 
kan nok læres, men virkelig kjennskap kan bare 
bli gitt av Den hellige ånd. Paulus sin bønn bør 
anspore oss alle til å be om det samme, både for 
andre og for oss selv. 

Helge Terje Gilbrant

Nåde og fred
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Kveldsmat-tanker
Våren 2016 arrangerte vi kveldsmat-samlinger i kafeen  
annenhver søndag kveld. Målgruppen var «de som føler seg  
i 20, 30 og 40-åra, og som har en slags tilknytning til  
Tabernaklet». Håpet var å skape en møteplass hvor vi kan 
bli mer kjent med hverandre og dele tro og liv over et enkelt 
kveldsmåltid. Vi er overbevist om at det å kjenne hverandre 
stadig mer kan være roten til mye godt. Vi tror det utvikler seg 
en dypere form for kjærlighet mellom oss, når vi blir mer kjent. 
Det blir lettere å bety noe for hverandre og kanskje blir det  
lettere å nærme seg Jesus og livets små og store grublerier. Og 
sist men ikke minst, så håper vi jo at vårt fellesskap skal kunne 
bety noe for mennesker som enda ikke har funnet ut av dette 
med Jesus. Hvis vi som fellesskap skal kunne omfavne hele 
dem og være en ressurs for deres trosreise, tror vi det er en stor 
styrke å kjenne hverandre litt under overflaten, være trygge på 
hverandre – og (forhåpentligvis) elske hverandre.

Kveldsmøter
Høsten 2016 fortsetter vi med kveldsmat-samlinger med sam-
me målgruppe som før sommeren. Men, vi bytter ut 3 av sam-
lingene og lager dem om til kveldsmøter for hele menigheten. 
Du er altså hjertelig velkommen! 
..og når vi er inne på hvem disse kveldsmøtene er for, så må vi 
innrømme at vi håper dette kan være en møteplass hvor mange 
av de som ikke helt har slått rot på andre møter kan trives. 

Og på sikt, kanskje slike kvelder kan skape et kontaktpunkt til 
møtefremmede. Tenk om det om ikke lenge kunne bli naturlig 
å invitere med seg kollega-nabo-venn osv. til et av våre møte-
punkter. Vi liker tanken!
Programmet er ikke helt spikret enda, men vi ønsker å legge til 
rette for at den Hellige Ånd skal kunne få bevege seg. Lovsang/
tilbedelse er for oss naturlige ingredienser - sammen med sofa-
intervju/åpen mikrofon, forkynnelse, mulighet for forbønn og 
kafe med enkel servering.
Møtene starter kl. 19, men om du er ekstra ivrig, så kan vi røpe 
at allerede fra kl. 18. så blir det en halvtime med lovsang, og 
fra 1830 smiler vi til hverandre, spiser en twist og gjør noe så 
moderne som å mingle litt frem til møtet starter. 

Datoer til kalenderen din:
- Kveldsmat i kafeen kl. 19:  11. sept. / 9. okt. / 23. okt. / 20. 
nov.  (for deg som føler deg i 20, 30 og 40-åra)
- Kveldsmøter kl. 19 (evt. 18):  25. sept. / 6. nov. / 4. des. (alle 
er velkommen!)

Håper å se DEG på et eller flere av disse møtepunktene. Vi 
trenger deg, og vi tror i all beskjedenhet at du trenger oss. Hehe!  

Smil fra Espen Sollid
- på vegne av Bjørn Richard, Sara og Adrian, Line og Jan  
Michael, Karin og Espen.

Kveldsmat og kveldsmøter høsten 2016
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MISJON

Det var flott å besøke Hviterussland igjen. Alt gikk fint på hele 
turen. Det er fortsatt økonomisk krise i landet. Flere enn før 
har blitt arbeidsledige, og 1. juli devalueres rubelen igjen. Da 
tar de vekk 4 nuller. Dvs. Nå koster en dollar ca. 20.000 rubler, 
men etter 1. juli vil en dollar koste ca. 2 rubler. Jeg sender kopi 
av en liten reiserapport litt senere, også til de /dere, Ingjerd.
 
Vi besøkte Druzhny, som avtalt, men fikk ikke tid til å delta 
på møte der denne gangen heller. Først møtte vi Pavel utenfor 
en leilighet i sentrum. Her fikk vi en rikholdig lunsj hos søster 
Lubava. Hun kunne noen ord svensk, da hun har en datter i 
Stockholmsområdet. Under lunsjen fortalte Pavel litt om sitt 
eget liv, byen, og litt fra menigheten. Det han fortalte fra byen, 
har dere nok hørt før.

Men først takket han for all den støtte han har fått fra  
Norge og Tabernaklet Skien. Han uttrykte dyp og inder-

lig takk. Ikke minst takket han for hjelpen som kom fra  
«himmelen» sist høst. De fikk kjøpt inn varmesentral og  
radiatorer. Disse er nyttet i vinter. Nå er radiatorene i hoved-
salen demontert igjen pga. at de har støpt påstøp på gulvet 
der. Ellers hang radiatorene oppe. Han er redd for å uttrykke 
skriftlig noe som kan bevise at han / de får økonomisk støtte 
fra utlandet.
 
Selv er Pavel født og oppvokst i Minsk, og han er barn nummer 
3 i en familie. Han har 2 eldre søstre, og hans mor hadde fått 
beskjed av hennes lege at hun nå måtte ta abort (jeg oppfattet 
ikke grunnen) når hun var på vei med Pavel. Hans mor (som 
også er lege), besluttet likevel å bære fram barnet (Pavel). Hun 
gav barnet til Herren! Mor hadde ingen komplikasjoner under 
svangerskapet, og Pavel ble født 4.4 kg tung. Han har hele livet 
ønsket å tjene Gud, og å bli pastor. Pavel er nå bra i ryggen. 
Operasjonen har vært vellykket.

Kjære misjonsvenner 
i Tabernaklet Skien!
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MISJON

 Menigheten i Druzhny er 22 år gammel. Pavel har vært pastor 
der i 5,5 år. I dag har menigheten 106 medlemmer. Menig-
heten er svært aktiv i området, men de lider av at mange  
emigrerer til Amerika. En familie reiste for 2 uker siden, og 
om 1 uke reiser en mor med en sønn. Det skal visst flytte enda  
4 personer til USA i år.

2 uker før vi besøkte dem, arrangerte de en «familiefestival»  
i og rundt kulturhuset i Druzhny. Det var mange slags  
aktiviteter, og de hadde lied / lånt telt og lekeapparater fra «en 
eller annen institusjon i Minsk». Mye frisk kristen sang.
 
Kirkebygget ble tegnet før Pavel kom til Druzhny. De har nå 
bygd i fire år. De bygger etter hvert som de kan skaffe midler. 
Men de sliter med finansene. Han er likevel ved relativt godt 
mot. Han sa, med et smil, at de gjør det bedre enn den lokale 
russiskortodokse kirke. De brukte 20 år på å fullføre sitt kirke-

bygg. De har nå møtene i en midlertidig sal i 2. etasje. Dette 
er ikke ulovlig. To av de oversendte bildene viser salen hvor de 
har møtene nå.

Pavel er mer enn villig til å besøke Norge og Skien om han får 
innbydelse fra oss. Av programmet han hadde framover, nevnte 
han at han skulle undervise på bibelskole i Armenia i septem-
ber. I begynnelsen av desember (før den 12.), mener jeg han 
skulle til Kiev igjen.
 
På vegne av LUHR, takker jeg dere for alt det dere gjør for 
våre søsken i Hviterussland. Takk også for støtten til sommer-
leirene.

Ønsker dere alle Guds velsignelse, og en god sommer!
 
Hilsen Paul Kolbjørnsrud
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ISRAEL
Andy Ball er ansvarlig for bibelselskapets utsalg I Tel Aviv 
og for kampanjer med gratis bibel-litteratur flere ganger  
i året. Han besøker Israel -møte i Tab. 17. nov og taler søn-
dag 20. nov.

KENYA
Anne-Stine og Arild Reidarsen drar til Kisumu  i høstferien,  
blant annet for å følge opp klinikkarbeidet.

TYSKLAND
Miriam og Johnny Pettersen besøker menigheten vår i  
oktober.

HVITERUSSLAND 
Pavel Kalosha er forstander og en av de fire vi gir økono-
misk støtte I H. Han vil komme til Norge I mars neste år 
for å samle inn midler til kirkebygg.

EGYPT
Paul's Ministry, vår partner i landet, har fått sitt eget  
kurs- og konferansesenter. En egyptisk bror har delfinansiert  
kjøpet.

NASJONAL MISJONSKONFERANSE 
10.-13. nov arrangeres konferanse I Kristiansand. Tema: 
Kraft til å forandre verden. Hovedtaler blir Carl-Gustaf  
Séverin, Soheila Fors og Øystein Gjerme.  

Nytt fra misjonsfronten høsten 2016

Sammen med Hanne-Elisabeth og Bård-Erik Pedersen var  
Anne-Stine og Arild Reidarsen sommeren 2016 på tur til  
Kenya.

Å delta på gudstjenester  i både Kisumu og Amboseli var sterke 
minnerike opplevelser under sommerens tur. 

Å se og høre de glade barna og ungdommene som danser og 
lovsynger Gud, se de fargerike masaiene som synger på sitt  
tradisjonelle vis og møte de aidssyke i sin lovsang og tilbedelse 

setter spor hos oss nordboere.  Evangeliet og misjonsarbeidet 
går videre gjennom lokale evangelister og kristne lærere på  
skolene våre. 

Nå står dåpsskum klar ved inngangspartiet til kirken, og vår 
store drøm er at flere av elevene vil ta et personlig standpunkt 
å la seg døpe.

Anne-Stine

Misjonsreise og ferie
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TORGER TORGERSEN

Vi skal høyere opp!
Tekst/foto Rolf-Erik Janøy

HVERANDRES LEMMER  Rom. 12,5

På besøk til noen i en alder av 93 år, som også hadde en 
meget hard fysisk og psykisk ungdomstid, så hadde det 
ikke vært noe å si på litt «akk og ve», noe i moll, et par vers 
fra  «klagesangene», eller i alle fall få høre om det som var 
bedre før... Men den som forventer det under et besøk hos 
Torger Torgersen har kommet i feil hus. Her blir du møtt på 
trappa, med smil og gode velkomstord, og det ble mer enn 
én god latter!

Jeg hadde en flott og trygg barndom på gården «Grønnland». 
Mine foreldre overtok 40 mål her på Kjørbekk, med kuer og 
hester, forteller han. Her vokste han opp og her bor han fort-
satt. Foreldrene Åne og Gunhild Torgersen drev gården og de 
var med i Tabernaklet fra starten av, og så lenge de levde, og det 
var der Torger ble sendt på søndagsskole. Vi gikk den ene veien 
og betalte 15 øre for å ta bussen hjem igjen.
 
Mars 1940
Det var ikke lett for en ungdom å få seg jobb i de dager, så 
i mars 1940 bare 16 år gammel tok han hyre på en båt. Lite 
visste han da at han ikke skulle få se barndomshjemmet igjen 
før han var blitt 22 år. Norge ble angrepet av Hitler måneden 
etter, så Torger ble krigsseiler som det het seg i ettertid. Det var 
nervepirrende år for en ungdom glad i livet, når ubåter kunne 
dukke opp når som helst for å angripe. Torger seilte med «olje», 
så det var som å befinne seg ombord i en tank som kunne bli 
et flamme hav om noe eksploderte. Og det smalt mer enn en 
gang. En båt ble senket av en mine og sank, men Torger ble 
fisket opp av vannet og plassert på en annen tankbåt. Etter 
en tid ble den truffet av en torpedo. Han fikk berget seg opp 
på en flåte hvor han med flere ble reddet. Det var ingen krise-
psykologi eller tid for restaurering i de dager, det var rett av  
gårde til en ny båt for det var alltid mangel på mannskap.  
- Krig er «ville greier», sier Torger. - Det var en grusom tid, 
og du kan tro jeg lengte hjem til mine kjære og gården her på 
Kjørbekk, jeg var glad i å hjelpe til med dyrene. Jeg ser hvor 
minnene legger en demper på hans blide ansikt... Da Norge 
endelig ble fritt i 1945 ville han rett hjem, men nei. I stillehavet 
var det fortsatt krig med Japan, så der trengte de mer olje. Med 
hele 17 tusen tonn ombord, måtte de forsere Stillehavet, som 
hverken var trygt eller stille.

Hjemkomst
Først 6 år etter at han dro ut var det mulig å vende hjem. Ende-
lig! Jeg kom med toget en søndag formiddag og tok taxi hjem, 
men der var det ingen. Men noen hadde sett meg, og mine 
foreldre som var på vei til formiddagsmøte i Tabernaklet fikk 
høre at jeg stod på tunet hjemme, da gjorde de straks vendereis. 
Jeg steg med andakt over den «lave dørstokken» inn i det kjære 
hjemmet jeg hadde lengte så ofte til når vi seilte med slukte 
lanterner i fryktsomme våkenetter.  Etter gode velkomstklem-
mer, falt mor og far på kne i stua og takket Gud for at gutten 
var komme hjem hel og frisk! Vi spør om han fikk noen utmer-
kelser etter sin langvarige og belastende krigsinnsats, men da 
ler Torger. - Se på veggen der henger en liten bronsjemedalje 
med innskriften «Alt for Norge», som jeg fikk mange år etter 
og har ikke betydd noe for meg. Men om «Norge» glemte han, 
så har vennene i Tabernaklet gitt han oppmuntring og takk for 
innsatsen, og det har varmet, sier han.

Lei ungkarslivet
En tid etter tok han hyre til Australia sammen med sin bror, 
men fant ut at han var ferdig som sjømann. I stedet begynte 
han som platearbeider og sveiser og jobbet på store firma i 
Grenland. Han fant sin kjære Gladys i moden alder. Vi var 
godt opp i tredveårene, og begge var lei av ungkarslivet, ler 
Torger hjertelig. - Vi hadde 40 gode år sammen før hun døde 
85 år gammel for noen år siden. Først i 1980 begynte påkjen-
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ningene fra 1940-årene å gjøre seg fysisk og psykisk gjeldene.  
Da ”møtte han veggen”, som det heter i dag. Han jobbet  
dobbelt, både på gården og som sveiser, uten å få restau-
rert seg psykisk. - Det gnaget hull på meg, som han utrykte  
det, og det endte med tidlig uføretrygd. Men han fikk  
livsgnisten tilbake, og aktiv har han holdt seg hele tiden.  
Han klipper plenen, og holder hagen pen, og lager mid-
dag hver dag. Og som jeg sa til en broder her om dagen, jeg  
har ikke fått en eneste klage på maten! Igjen runger en god 
latter i stua.

Aril Edvardsen
- Du har vel alltid vært en kristen? - Nei dessverre, selv om 
jeg vokste opp i Tabernaklet, så fant jeg andre interesser, og 
menigheten engasjerte meg ikke lenger. Først i 1987 da jeg 
nesten var i pensjonsalderen bestemte jeg meg for at nå ville 
jeg bli en helhjertet kristen. Da hadde Aril Edvardsen møter 
i Klosterskoghallen som samlet over tusen, så det var en god 
anledning til å ta et offentlig standpunkt. Da Aril så jeg kom 
frem i ettermøtet, ropte han på Ole Torbjørnsrud. - Se der 
kommer en gammel mann, du må hjelpe han! Ole spurte om 
jeg var en kristen. Nei, sa jeg, men jeg har lyst til å bli det. Fra 
denne dag fikk han et levende gudsforhold og Tabernaklet ble 
nå hans åndelig hjem. Jeg gleder meg til formiddagsmøtene, 
der får jeg alltid påfyll, så godt å høre og møte gode venner. 

Hroar Westland og kona har betydd mye for meg, i et godt 
vennskap fra år tilbake.

En rik tid
Torger lider ikke under nostalgiske tanker om tidligere 
tiders vekkelse. - Jeg syntes vi har en rik tid i menigheten nå, 
og i «Annerledeskveldene» når vi søkende mennesker. Han ble  
betenkt da han hørte forstanderen hadde vurdert en annen  
stilling. - Det var godt han besinnet seg, kommenterer Torger, 
og igjen ler han hjertelig. Noe som også gir han mye glede er 
«Kristen TV».  - Det ser jeg på hver dag. Ellers på TV er det jo 
bare spetakkel og «lurve leven» hele tida, så jeg ble så lei at jeg 
sa fra meg alle kanaler og ser bare på nyheter og Kristen TV. 
Torger Torgersen er blant de som preker mer med sitt liv enn 
med ord. Han behøver ikke si han er «glad for å være frelst»... 
alle som kommer i kontakt med han ser det! Jeg har det så 
godt. Kan en bedre ha det enn trygghet i Gud? Da er man 
aldri alene, og du har et ankerpunkt i livet som gir trygghet. 
Og helsa?  - Jeg er i form som bare det, kommer det kontant. 
Han kjører fortsatt bil, og livslysten er det ikke noe å si på hos  
nittiåringen. Jeg har noen gode venner som «klager på» at 
det ser ut som de aldri blir kvitt meg, ler Torger godmodig. 
Men når jeg forlater min jordiske hytte er jeg klar. Jeg sier som  
Ludvig Karlsen; «Vi skal høyere opp!»

Jeg hører trær i vind,
furu, gran og bjerk.
Alle har sin stemme,
noen hvisker, andre har en raslen sterk.

Hør: Helligånden blåser
over himmelvei.
Stenger ingen inn i båser,
men preger deg.

Du er en personlighet
ingen er deg lik.
Naturen er uendelig nyansert,
på form og farge overdådig rik.

Slik er Guds rike,
all uniformitet må vike.
Men slektskap, sammenheng
i alt som gror,
dét vil Ånden virke
i alle folk og slekter
på en splittet, lidende jord.

Trær i vind Tekst og illustrasjon: Tor Bertel Løvgren

SIDE 14



Rektor Ørnsgt. 16 - 3717 Skien
BYRÅTJENESTER I HELE GRENLAND

VAKTTELEFON
HELE DØGNET:
35 52 49 00

Egen parkeringsplass

* Vi besørger alt ved begravelse og kremasjon
* Vi kommer gjerne i konferanse

Privattelefoner:

Jan Alfsen .......... 917 18 790
Tov Flatin........... 911 86 612

Knut Aas ............ 906 70 726
Jon R. Lassen ... 952 24 077
Frid Alfsen ......... 907 83 369

ANNONSER

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!

KickOffWeekend 2016 
Vakre Fyresdal dannet også i år en perfekt ramme for Tabernaklets KickOffWeekend. Barn og voksne vokste sammen denne 
helgen, og menigheten er nå klar for høst.


