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"Et barn 
er født!"

En gammel CD med Lisa Børud skaper både julestemning og jule-
refl eksjon. Å høre en fl ott og ren barnestemme som synger om jule-
kaker, pakker som gjemmes bak ryggen, snø som lydløst faller og 
snømannen som står med jakka kneppet - ja, det skaper julestem-
ning. Når jeg ser barn stråle av trygghet og vite at de overøses med 
godhet og kjærlighet, da gir det en dyp, dyp glede, men også en 
bønn: "Alle barn skulle hatt det slik!"

I dag, når jeg sitter og skriver dette, mandag 20. november, så er dette 
faktisk en av de største dagene i mitt liv. For fi re timer siden fi kk jeg en 
MMS melding, der stod det: "Hei, hei! Her er jeg! :-)" Og så var det et 
bilde av en liten gutt som var mindre enn en time gammel. Det var mitt 
tredje barnebarn som hadde meldt sin ankomst. 

Et møte med livet setter livet i relieff. Alt er ikke like viktig. Når jeg i 
morgen skal holde mitt nyfødte barnebarn for første gang, da snakker 
vi om noe som er viktig. Et liv, et menneske! Om hundre år er alt glemt, 
trøster vi oss selv med. Ja, det meste er nok glemt om hundre år, men 
ikke alt. Det er noe som er viktigere enn som så, noe som er evig.

En av de mest kjente kristne sanger, er sangen av Gloria og Bill Gaither: 
Because He lives, I can face tomorrow (fordi Han lever kan vi møte 
morgendagen). Bakgrunnen for sangen var en nyttårsaften mot slut-
ten av 60-tallet. Gloria og Bill ventet sitt tredje barn, og den kvelden 
kjente Gloria på en sterk angst. Hun forteller hvordan alt som skjedde 
rundt henne uroet. Narkotika ødela fl ere og fl ere av de unge, etnisk 
uro i USA var alvorlige. Filosofi en om at Gud er død, fi kk mer og mer 
oppmerksomhet. Det var så alt for mye som kunne ramme et uskyldig 
menneske. Gloria tenkte: -Hvilket fornuftig menneske kan ønske å 
bringe et barn inn til en verden som denne? 

Men Gloria forteller hvordan nettopp denne nyttårsaften ble en for-
andring for henne. Alene i et rom, fi nner hun stillhet. Uten at hun kan 
forklare hva som helt skjer, forteller hun hvordan hun gradvis kjente 
frykten slippe taket og gleden kom tilbake. -Jeg visste at jeg trygt kunne 
få dette barnet, og møte fremtiden med tillit og optimisme. Gloria for-
teller hvordan troen på den oppstandne ga visshet om at lyset og livet 
alltid overvinner mørke og døden. Ikke så lenge etter den nyttårsaften 
skrev Gloria og Bill denne kjente sangen, vers to er slik:

"How sweet to hold a newborn baby,
And feel the pride and joy he gives;
But greater still the calm assurance:
This child can face uncertain days because He Lives!"

Når alt kommer til alt, vi kan alle løfte blikket med trygghet, håp og 
glede. Et lite barn ble født i Betlehem, for mer enn 2000 år siden, 
det gir liv og fremtid til oss alle. I tid og evighet. Jeg ber om at julens 
budskap skal bo i våre hjerter. Jeg gleder meg veldig til jul, til den dag 
budskapet om en frelser som er født skal fylle hele jorden. 

God jul til hver enkelt, liten og stor, ung og gammel!

Helge Terje Gilbrant

REDAKSJON / LEDER
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ANNONSER / INFORMASJON

MENIGHETSKONTORET

Kontortid tirsdag og onsdag kl. 10.00–14.00.
Tlf. 35 52 01 46 – Kontakt oss. Vi hjelper deg!

VELKOMMEN TIL PINSEKIRKEN TABERNAKLET SKIEN!

Noen glimt av hva skjer i
Pinsekirken Tabernaklet 
Skien framover
17. desember  kl. 17.00 Vi synger julen inn. MILK m/flere deltar
24. desember  kl. 15.00 Julaftensgudstjeneste
26. desember  kl. 11.00 Julegudstjeneste.
30. desember  kl. 18. Nyttårsfest for voksene (Påmelding)
31. desember  kl. 19.00 Nyttårsfest for ungdommer (Påmelding)
   Sammen med Betania Stathelle (på Stathelle)
14. januar  kl. 11.00 Besøk av Terje Berg
21. januar  kl. 11.00 Storsøndag
    Bjørn-Richard Pedersen og Arvid Pettersen
4. februar  kl. 11.00 Misjonsmøte
    Miriam og Johnny Pettersen
11. mars  kl. 17.00 Årsfest
15. mars  kl. 19.00 Årsmøte
6. - 8. april  Released 18 (ungdomshelg)

Jubilanter:

90 år:
Arvid Johnsen 25.02.2018

80 år:
Leif Tom Pedersen 22.03.2018

75 år:
Øystein Borger Hågan 05.02.2018
Mina Langvannskåsa 15.02.2018
Reidun Liljedal 18.02.2018

70 år:
Inger Hauge Gustavsen 15.01.2018
Tove Maria Nielsen 11.02.2018
Gunnlaug Astrid Hoff 20.03.2018

60 år:
Jostein Werner Karlsen 04.01.2018
Jan-Arne Johansen 28.03.2018

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

Nye medlemmer:
Bjørghild Nygård Rasmussen 02.07.2017
Ragnhild Omland 05.07.2017
Ragnar Omland 05.07.2017
Liv-Tone Aasen 17.09.2017
Kirsti Fossberg 29.10.2017
Nilda Lumakin Holte 12.11.2017

Barnevelsignelse:
Theo og Tomine Waskaas 18.06.2017
 
Døde:
Bjørghild Nygård Rasmussen 22.09.2017
Aida Margareth Johnsen 06.10.2017
Leif Arvid Henriksen Øberg 17.10.2017

Døpte:
Liv-Tone Aasen 17.09.2017
Lilly Viken 01.10.2017
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BARN / UNGDOM

Småtanker kan bli til noe stort…hvis mine tanker kobles på 
Guds tanker skjer det noe som er langt utover hva jeg kan ten-
ke meg til… Mange av oss sliter med tankene om oss selv. Hva 
kan jeg bety i den store sammenheng? Vi tenker tanker som: 
Jeg er jo ikke god nok, jeg er jo ikke smart nok, jeg er jo ikke 
effektiv nok, jeg er jo ikke sosial nok, jeg er jo ikke kul nok, jeg 
er jo ikke populær nok... Jeg...sett inn det som passer for deg!

Jarle Waldemar ga i år ut en bok som heter: Dette sier Guds 
Ord til deg (2017). I presentasjonen av boken skriver han: Det 
er mange stemmer som ønsker å si noe om hvem du er og hva 
du burde bruke livet ditt til. Har du et bevisst forhold til hva 
som får lov til å påvirke deg og forme deg som person? I denne 
boken ønsker Jarle Waldemar å gi deg gode sannheter fra Guds 
Ord som kan være med å prege livet ditt. Det er viktig at du 
vet hva Guds ord sier om deg og til deg – i en tid som denne. 
La Gud sette verdien på deg og livet ditt, slik at du kan føle deg 
både elsket, viktig og klar for nye utfordringer.

Vi er skapt av Gud til gode gjerninger. Vi er skapt i hans bilde. 
En kreativ Gud som ikke velger å lage kopier når han skaper 
– han skaper mannen og kvinnen med noen unike egenskaper 
– hvert menneske er unikt og sammen viser vi hvem Gud er. 
Han er sterkt uenig i de negative tankene vi lar få fotfeste i oss 
om hvem vi er – Han har skapt oss med mange muligheter til 
å bli et godt menneske.

Noen mennesker sliter med større utfordringer enn andre. 
Hvem er jeg når jeg ikke passer inn i andres forventninger 
om meg? Kan Gud elske meg når jeg sliter med å leve slik jeg  

forstår at hans ord sier jeg skal leve? Kan jeg velge troen på 
Gud, selv om jeg ikke klarer å leve livet som kristen?

Jeg elsker hvordan Johannes (disippelen han(Jesus) elsket, som 
han kaller seg selv) skriver om Guds forhold til mennesket, det 
står: ”For så høyt har Gud elsket VERDEN at han GA.” Først 
gir Gud – så kan vi respondere på det han gir, ikke omvendt! 
Min verdi er satt av at han elsket meg først! Så kan jeg få elske 
han tilbake uten redsel for at han vil slutte å elske meg. Jeg 
tror at han døde for meg fordi jeg levde uten han i mitt liv.  
Jeg tror at vi alle kan ta et aktivt valg og velge å tro på han. Tro 
at han gir oss plass i Guds rike når vi tar imot hans kjærlighet 
slik et lite barn tar imot den kjærligheten som gis det – og er 
helt avhengig av. 

Mine tanker blir ofte til skamme – Jeg er likevel noe! Når jeg 
får legge livet mitt i Guds hender og tenke hans tanker skjer 
det noe med meg – jeg klarer mer enn jeg tror. Hans tanker er 
større og de utfordrer meg til å ta større skritt enn jeg vil våge 
selv.
Likevel er ofte hans tanker om hva som er stort og omgivelse-
nes tanker om hva som er stort ikke alltid sammenfallende – 
jeg velger å holde meg til det jeg tror han ville ha valgt!

Guds velsignelse over julehøytiden til alle! Takk Jesus at du 
kom til oss og takk for at du gjorde det på din måte – som et 
lite barn i en enkel stall – med en klar oppgave om å gi ditt liv 
for oss alle. 

Carina Arca

Småtanker fra Barnepastor'n
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BARN / UNGDOM

HALLOVENN 2017
Årets vennefest i Tabernaklet

635 mennesker innom HalloVenn i Tabernaklet, barn, foreldre, medhjelpere – Korene fra Misjonskirken og Baptistkirken deltok 
med dans og sang – mange nye ledere og noe endret program fra i fjor. En kjempeflott kveld hvor vennskap sto i fokus! Mange 
benyttet sjansen til å ta med sine venner på fest! Her noen flotte bilder:  
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BARN / UNGDOM

I flere år har ledere for barnearbeid i kirkene i Skien jobbet 
med ideen om et felles arrangement – for å vise byen at HER 
ER VI – Vi VIL være med å gi JESUS TIL BARNA!

I år fikk vi til et samarbeid med Ungdom i oppdrag og Øystein 
(dokka) og Chris Duvé og det ble til Øysteins søndagsskole-
show og utdeling av CDer til hele byen. Før sommerferien 
og gjennom sommeren ble det delt ut CDer av frivillige fra 
menighetene. 16. September ble en flott Showdag, med strå-
lende sol og en flott uteplass på Herkules kjøpesenter Vi hadde 

stands fra de ulike kirkene og det var Øysteinshow og sang 
av et barnekor satt sammen av flere kor og sangglade barn fra 
byen. Mange barn fikk høre og oppleve Jesus og mange oppda-
get at i sin bydel var det en kirke som hadde opplegg for barn. 
Samarbeidet menighetene imellom og gleden av å se hverandre 
er en stor gevinst når en samarbeider slik! Vi gleder oss til neste 
år hvor vi fortsetter samarbeidet og planlegger Søndagsskolens 
SUPERLØRDAG !

Karina

Øysteins søndagsskoleshow 
16. september 12-14

Komiteen: 
Birgit Andersen(Baptistkirken), Carina Arca(Tabernaklet), 
Kari Fjose Olsen(Borgestad og Gjerpen kirke), Henriette 
Bjørntvedt(DELK), Siri Seltveit Danielsen(Gimsøy og Nenset 
kirke)Maria Terkelsen(Skien Misjonskirke) Inger Wilhelmsen 
Berg(Gulset, Skotfoss og Solum kirke) Maria Daland( Skien 
misjonskirke) Elisabeth Sølverød(Troens Liv) var ikke tilstede 
da bildet ble tatt.
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BARN / UNGDOM
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MENIGHETEN

Det har nå blitt tradisjon å stå sammen med kirkene i byen 
i stallen på handelstorget under julemarkedet. Det er masse 
folk i byen den dagen og vi har fått snakket med mange hyg-
gelige mennesker som er i byen og opplever julens ulike inn-
pakninger. De lurer på hvorfor vi står ute utkledd som gjetere 
og engler, Maria og Josef. Vi får fortelle juleevangeliet til barn 
og voksne som kommer innom, deler ut noe varmt å drikke og 
pølser til de som ville ha det. 

Julekort i stallen er en av de populære tilbudene våre og flere 
kler seg ut og tar julebilde med familien. 

I år konsentrerer vi oss om denne ene lørdagen 9. desember. 
Det betyr at vi er flere kirker om oppdraget og også kan sende 
ut noen vise menn og hyrder andre steder i området for å lage 
litt dramatisering og få folk interessert i fortellingen fra den 
første julen!

Vi trenger medhjelpere til å stå i stallen og delta som skue-
spillere – er du glad i å snakke med mennesker og ønsker å 
dele juleevangeliet med mennesker i byen – er du hjerte-
lig velkommen. Liker du bedre praktisk arbeid – trenger vi 
hjelp til å sette opp stallen, pynte – steke pølser, ha med kaffe  
mm – Ta kontakt med Carina Arca for å melde deg til  
tjeneste.
 
Ansvar i stallen på julemarkedet lørdag 9. desember kl. 11-16
- Ansvar kl. 11-13.30: Skien kirke, Gulset kirke og Baptist-

kirken
- Ansvar kl. 13.30-16.00: Tabernaklet, Skien misjonskirke og 

Nenset/Klyve. 

Karina

Stall på handelstorget 
9. desember
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MISJON

På vegne av misjonsrådet var jeg med på en spennende misjons-
tur til Moldova. Det var Landsutvalget for Moldova som sto 
bak turen.

Med på turen var Knuf Hafsund (leder for prosjektarbeider i 
Moldova), Dagfinn Lindhjem , Anne Marie Wachter, Roman 
Konyakhin (tolk) fra Russland og jeg Tor Ivar Guttormsen.

Moldova er et veldig fattig land med stor fraflytting. Første 
dagen i Moldova dro vi til en by som heter Falesti der vi møtte 
Pastor Alexei Moscaliuc, som Pinsekirken Tabernaklet støtter. 
Filadelfia Ulefoss støttet denne pastoren tidligere. Vi hadde en 
fin dag med pastoren og vi besøkte fattige familier der vi delte 
Guds Ord og delte ut mat og klær. Vi var hjemme hos pastoren 
på kvelden og møtte hans familie . 

De neste dagene var vi flere steder i Moldova hvor vi besøkte 
trengende familier og delte ut mat, klær og delte evangeliet 
med dem . 

En dag hadde vi tre møter hvor mennesker tok imot Jesus på 
disse møtene. De siste dagene bodde vi i hovedstaden Chisinau 
på Elim Church. 

Vi var blant annet med på evangelisering i byen og deltok på 
ungdomsmøtet og var med på innvielsen av en ny menighet 
utenfor hovedstaden.

Tor Ivar Guttormsen 

Misjonstur til Moldova 
11-19. juni
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MENIGHETEN

Jeg er glad i «vanlige folk». Altså helt alminnelige mennes-
ker som står på, jobber og sliter, opplever noen sorger, noen 
tragedier, mange gleder og erfarer reisen gjennom livet som 
en gave, men en gave som også har utfordringer, tunge tak 
og mørke stunder i tillegg til alt det gode.

Av Ove Mellingen, sjefsredaktør i Telemarksavisa, publisert 
16. november 2017 
Jeg fi kk tilsendt en liten bok forleden dag. En bok om et slikt 
menneske som jeg har truffet på min vei noen ganger, her og 
der, på vårkonsert i Tørdal, i på Mediegruppen Grenland og 
andre steder der våre veier har krysset.

Anne-Berit Holte Langmyr er en imponerende kvinne. Hun har 
skrevet boken «Gjennom alt - mitt liv i ord og bilder». Hun skri-
ver om søsteren Marit hun mistet i ung alder og klarer, på ekte, 
bred drangedalsdialekt å få fram hele substansen med få ord: 
«Eg har aldri spurt Gud om håffår eller vore bitter. Hå hadde det 
nytta?» 

I en tid da man kan lese mange former for realitylitteratur, 
virkelighetslitteratur, som Knausgård og også virkelighetsnær 
skjønnlitteratur som Vigdis Hjorth har drevet med i mange år, 
må jeg si det var rørende å lese Anne-Berit. Og om henne. Og 
hennes familie. 

For eksempel nevøen John Olav, Marits sønn: 
«Han fekk både moped og bil etter hvert og var ein fl ink fotball-
speller på I. L. Tørn. Og spesielt var han fl ink te å score mål». 
Og det er jo viktig når det gjelder fotball. 

Gudstroen ligger forankret i denne selvbiografi en. Og selv om 
Anne-Berit har gjort mange utradisjonelle valg, som en skikke-

lig tatovering på armen, så er det ingen tvil om hvor hun har 
tenkt seg når den siste dagen hennes en gang kommer: 
«Eg husker godt Sigmund Bærhaugen med fl anellografen sin. Eg 
kan godt sei at eg fekk evangeliet inn med teskeier». 

Hun legger ikke skjul på så mye. Om mannen Anders skriver 
hun: 
«Me møttes på ein dansefest. Det tok lang tid føre han vendte om, 
og blei ein kristen. Før det husker eg han som ein gladgutt på fest-
lokalene og da var han mange ganger blank i augene». 

Hun skriver varmt, ærlig og vakkert om familie, venner og 
kolleger. Som da forfatteren var redd for å ha fått kreft: 
«Tilbudet om mammografi  frå 50-årsalderen er nokke alle 
kvinner burde ta imot. Det har våre med og redda livet mitt!». 
Da var kollega Cecilie Bocerup med til legen og den vanskelige 
samtalen: «Det var godt og trygt å ha Cecilie der!». 

De kjente næringslivslederne, de store politikerne, nobelpris-
vinnere og mangemilliardærene skriver bøker om seg selv. Eller 
får andre til å skrive. Tusen takk til Anne-Berit som har skjønt 
at også en kvinne fra alminnelige kår i Tørdal, har noe på 
hjertet, noe å fortelle, noe av verdi for oss andre.

Og så er hun da også et helt ualminnelig, alminnelig men-
neske fra Drangedal. Et menneske med en livshistorie, det er 
vel verdt å bruke en kveld på.

Slik kan du kjøpe Anne-Berits bok:
Direkte kontakt med Anne-Berit, mobil, Facebook eller 
Norli bokhandel Arkaden, Skien.
Boka koster kun 150 kr.

Et helt ualminnelig, 
alminnelig menneske 
fra Drangedal

 

 

 
 
 
 
 

 
Anne-Berit Holte Langmyrs 

livi ord og bilder  

Eg håper at denna boka skal bli til oppmuntring og hjelp for dei som leser den! 
 
Det har vore ein lang prosess, men au ein drøm om å få detta te. Det har au vore ein prosess i meg sjøl når eg har skrive om livet mitt! 

 
 

Eg skriver opp- og nedturer, sorger og gleder og bruker humor der det passer. Eg har tatt med bilder av dei som betyr mest i livet mitt. Tusen takk til dikkan.  
 

Ein stor takk vil eg også rette til Jan-Kristian Viumdal, som har vore til stor hjelp i arbeidet med denne boka.  
 

-Anne-Berit Holte Langmyr 
 

 
 
 
Anne-Berit Holte Langmyr er født i 1952, i Drangedal kommune. Ho er av yrke sjukepleier, gift med Anders, og har synge og spella frå ho var 3 år gammal. Ho jobber og i kristen nærradio og leder kor.  

 
                        ISBN 978-82-93447-03-0 

Eg har tatt med bilder av dei som betyr mest i livet mitt. Tusetakk til dikkan. 

Ein stor takk vil eg også rette til Jan-Kristian Viumdal, som hvore til stor hjelp i arbeidet med denne boka.

Anne-Berit Holte Langmyr er født i 1952, i Drangedal kommune. Ho er av yrke sjukepleier, 

 

 

 
 
 
 

Anne-Berit Holte Langmyr  
 
 

Gjennom alt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- mitt liv i ord og bilder
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MENIGHETEN

Et personlig eierskap eller eierforhold, til ulike ting, er  
viktig for oss mennesker!

Da vi som barn og fikk vokse opp i en søskenflokk, hadde vi 
mange ting felles. Likevel var det de «personlige tingene» vi 
hadde mest tanke for. Det kunne for eksempel være slik med 
gaver til jul, at to eller tre av oss fikk en gave sammen. En ball, 
et spill, eller kan hende ei bok! Gleden var definitivt større over 
å få – en lue, en follekniv eller en kam – som bare var «min» - 
en gave til hver av oss!

Nå var det nødvendigvis ikke slik, at vi overhodet ikke kunne 
tenke oss å «låne bort» – lua, follekniven eller kammen - - - 
men ingen fikk ta gaven fra den som hadde fått den!

Spør du så hva jeg mener å si med dette, er det bare et svakt 
bilde på ditt og mitt «eierforhold» til Jesus – vår Herre og vår 
Gud. Det er da nettopp slik at Jesus er Guds gave til oss alle! 
(Joh. 4, 10 – Kjente du Guds gave - - -) 

Samtidig vet vi – Han er rik nok for alle! (Rom. 10, 12: Her er 
ikke forskjell på jøde og greker. Alle har de samme Herre, som 
er rik nok for alle som påkaller ham.)

Det er interessant å lese om Maria, (Joh. 20, 11 flg.) som kommer  
til graven, der Jesus lå. Med sorg og bedrøvelse ser hun inn. 
Da får hun se to engler - - - i skinnende hvite klær. De sier til 

henne: Kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem: De har 
tatt min Herre bort - - -. Jesus var et personlig bekjentskap for 
Maria!

I samme kapittel (Joh. 20) leser vi om Tomas som ikke var 
sammen med disiplene, første gang Jesus åpenbarte seg for 
dem, etter sin oppstandelse. Åtte dager senere står Jesus igjen 
blant dem. Da er også Tomas der. Jesus hilser med samme ord 
som første gang: Fred være med dere! 

Tomas som hadde hørt vitnesbyrdet fra de andre, stilte seg tvi-
lende og satte visse betingelser for å tro det som var fortalt. Nå 
stod Jesus der igjen! Da var det nettopp Tomas som fikk utfor-
dringen: Rekk din finger hit, og se mine hender. Og rekk din 
hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende! 
Tomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud! 

Jesus var ikke lengre bare de andres Herre - - - men nå har 
Tomas gjort sin erfaring – og kan si: «Min» Herre og min Gud!

Så er da «Guds Gave» - Jesus, virkelig en gave til hver og en av 
oss!

Vi kan med frimodighet ta imot Ham og gjøre Tomas’ ord til 
våre: «Min Herre og min Gud!»

Roald Heiberg

«Min Herre og min Gud!»
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UNDERVISNING

Salmen er skrevet av Ole Theodor Moe i 1904. 
Sangen løfter slett ikke frem bare navnet 
Jesus. Salmen sentreres om en person, 
menneskesønnen og gudesønnen Jesus Kris-
tus. Første gang navnet ble nevnt, i sin dypeste 
betydning, det var da engelen Gabriel kom på 
besøk. En liten landsby med noen få hundre 
innbyggere var med ett universets sentrum. 
Engelen sier til Maria: “Du skal bli med barn 
og føde en sønn, og du skal gi ham navnet 
Jesus”.

Mer enn 2000 år er gått siden Jesus ble født i en 
landsby, rett sør for Jerusalem. Han vokste opp 
i Nasaret, et lite sted med bare noen få hundre 
innbyggere. Hans foreldre var enkle mennesker 
uten rikdom eller status. Han fulgte i sin fars 
fotspor, arbeidet som snekker. Han skrev aldri en 
bok, han ble aldri valgt til en ledende oppgave. 
Han studerte ikke ved noe universitet, han reiste 
ikke hverken til Roma, Efesus eller Korint. Han 
gjorde ingenting av det som så ofte ble assosiert 
med storhet. Han hadde ingen anbefaligsbrev, 
bare seg selv!

Da han var noe over tretti år svikta de nærmes-
te vennene ham. En av dem fornektet ham, en 
annen forrådte ham. Han ble overlatt til sine 
fi ender og en stor ansamling av mennesker for-
langte hans dødsdom. Han ble spikret til et kors, 
mellom to kriminelle som også ble henrettet. 
Det han eide av verdi var en kostbar kjortel, den 
spilte bødlene om mens han selv hang på korset. 
Etter hans død var det en generøs bekjent som 

stod frem og tillot at hans egen grav ble benyttet 
som hans gravsted. 

Alt dette skjedde for mer enn 2000 år siden. 

Likevel, i dag er det ingen overdrivelse å påstå at 
han er den ledende personen av alle mennesker. 
Av alle militære divisjoner som noen gang har 
marsjert, av alle marinefl åter som noen gang er 
mobilisert, av alle konger og presidenter som 
har regjert, alt dette slått sammen, ingen har 
påvirket våre liv så mye som denne personen. 
Som Jesus!

Vi skal enda en gang feire jul, lese juleevange-
liet og stoppe for fortellingen om hyrdene på 
Betlehemsmarkene og de vise menn. Enda en 
gang. Men fokuset er jo ikke et barn som levde 
for 2000 år siden. Slett ikke! Vår 

Oppmerksomhet er til den levende menneske-
sønnen og gudesønnen. Han som er oppstandel-
sen og livet har fremdeles noe å si til oss. Sangen 
som Ole Theodor Moe skrev har et vers som er 
slik: Du er den eneste, Helligste, reneste. Gi meg 
ditt rene og hellige sinn! Frels meg av snarene, 
Fri meg fra farene, Ta meg til sist i din herlighet 
inn!

Vi hyller ham. Vi tilber ham. Han er vår Herre 
og frelser!

Helge Terje Gilbrant

“Jesus, det eneste, helligste, 
reneste navn som på 

menneskelepper er lagt!”
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MENIGHETEN

Maria, sønnen din gråter den første julekveld. Selv er du  
utmattet etter en lang dags ferd mot Betlehems høyder. 

Men natten blir kronet med engler og kranset med hyrder.  
I skinnet fra lykten former stallens bjelker et kors. Vær uten 
redsel under dette tegn, i alle fall i disse timer. Nå ligger 
rommet badet i lys, fylt av himmelens sanger under en åpen  
himmel. Guds armer er rakt ned til det fattigslige leiet i et  
okkupert land. 

Israels og verdens håp er født.

Gud ble menneske i din kropp. Inkarnasjonen er ufattbar. 
Jomfru Maria, ungjenta man ikke aktet på, likevel utvalgt og 
løftet høyt opp. Du trodde overengelens ord — og fikk se.  

Han som alle ting er skapt ved, tar snart sine første, ustøe 
skritt over gulvet og kaller på din ømhet. Adam og Evas håp,  
Abrahams, profetenes og Davids håp skal kaste seg tillitsfullt 
inn i dine armer. Slektskapet ditt med ham ble totalt. Mor og 
troende.  Han var ikke bare ditt barn, Maria, men Menneske-
sønnen. Vi eide ham alle. Vår frelser, gitt oss av Gud. Kanskje 

var det vanskelig å akseptere at så mange ble mor, søster og 
bror? Så fullt din, og likevel frigjort fra deg. Bundet til sin opp-
gave og lærlinger. Men du var hans gledestid. Godhetens vugge 
og fostringsårenes trygge feste. Jesus, den himmelske skatt du 
fikk låne, ble ditt evige eie.

I templet fant du tolvåringen etter å ha lett etter ham i dagevis. 
Du forstod det var i sin Fars hus han hørte hjemme. Han var 
bestemt til å forlate deg for sitt gudgitte kalls skyld. Skje din 
vilje, Far, var hans bønn. Din vilje var ikke Hans, men Hans 
vilje skulle bli din. 

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn ...»  
De var uløselig knyttet sammen, også i det forbund av barm-
hjertighet som bandt ham til oss. Du hadde aldri gitt ham 
over til fornedring og tortur. Heller ikke latt din førstefødte bli  
syndebukk, jaget ut i vår fortapthets ørken. Din morskjærlig-
het kunne aldri latt ham korsfeste for syndere, bli essensen av 
våre forfeilede liv.  

Du var Jesu mor. Uten deg var han sann Gud, men ikke sant 
menneske. Hjertet ditt ble revet opp av din første fødtes smer-

Maria, Jesu mor
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MENIGHETEN / ANDAKT

ter. Spydet som ble stukket i sida hans, boret seg like dypt inn 
i sjelen din. Men også din synd ble vasket bort av forsoning ens 
blod. Han ga deg en ny sønn. Hans kjæreste venn, Johannes. 
Selv i sin tyngste stund viste han omsorg for deg, Maria. 

Så rent og gledesfylt kallet ditt var. Jord og himmel smeltet 
sammen i deg, skaperakten ord ikke kan fange. Hvor uforklarlig 
og strålende, og likevel så fylt av smerte, før gleden påskedag. 

Jeg stiller meg i skyggen bak flokken av gjetere og tar del i din 
og Josefs glede julenatt. Vi priser deg salig, du vår Frelsers mor, 
for store ting har Herren gjort mot deg.  

— Og oss, Maria.

Tor Bertel Løvgren

De tre vise menn ventet og lette etter en konge. Jesusbarnet  
lå i krybben. Jul er en tid for familien og kos og god mat. 
Mandariner, ribbe, pinnekjøtt. Og gaver. Men først og fremst 
så er det da Jesus ble født. Vi feirer at vår frelser kom til jor-
den. Fetteren døperen Johannes ryddet veien noen år senere. 
De ble født på neste samme tid. I Betlehem. Der ble Jesus 
født.

Lukas 1 skildrer hvordan Maria får beskjeden. Lukas 2 der går 
det i oppfyllelse. Tenk å bære på verdens frelser.

For et barn er oss født,
en sønn er oss gitt.
Herreveldet er lagt på hans skulder.
Han har fått navnet
Underfull rådgiver, Veldig Gud,
Evig far, Fredsfyrste.

Jes.9:6

Heidi Søvde

Et barn er oss født, en sønn er oss gitt

14



MISJON

Rapport fra konferansen i Ukraina  
med Hviterussere og Ukrainere vi støtter

Gruppen i samtaler med dem vi støtter i Ukraina

8-13 sept. Reiste Ingjerd Lind, Marit Pettersen Lindgren, 
Edle og Tore Follegg fra Pinsekirken Tabernaklet, Skien, 
til Kiev som deltakere på en konferanse for pastorer med 
fler fra Hviterussland arrangert av PYM Landutvalg for  
Hviterussland. Vi skulle møte de som vår menighet støtter.  
Av praktiske åverksaker blir møtene holdt i Kiev. Målet  
for samlingen var at representanter fra menighetene i  
Norge skulle få møte de som de støtter økonomisk og i for-
bønn.

Hver enkelt fikk anledning til fortelle fra sitt arbeid og vi kun-
ne fortelle og hilse fra vår menigheten. Vi hadde samtaler med 
fire vi støtter i Hviterussland og senere i oppholdet fikk vi møte 
de 3 vi støtter i Ukraina. Det ble en veldig positiv opplevelse 
å møte de alle 7. De gav uttrykk for stor takknemmelighet for 
forbønn og økonomisk støtte i en utfordrende tid i Hviteruss-
land både åndelig og Økonomisk. Her ble vi litt mer kjent med 
hver enkelt.    

Referat: Edle og Tore Follegg

Alle som var med på konferansen med de fra Hviterussland, utenom fotografen
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 Leonid Biruk:
 

Leonid Biruk som er viseleder, biskop i pinsebevegelsen sa noen om tilstand i 
Hviterussland, før han sa litt om 500 års jubileet for reformasjon: 

• Han sa de var glad for at det ikke var krig i Hviterussland. 
• Forholdet til myndighetene er ikke alltid lett, det er vanskelig å få registrert nye 

menigheter. En ny lov om menigheter har kommet. De har 400 menigheter 
og 33 000 medlemmer, med alt ca. 50 000. En misjonsskole med 40 elever.  
En glede å se hva Gud gjør blant sigøynerne i landet.

• Økonomien har gått tilbake til forrige århundre. Lønnen er bare en tredjedel 
nå, det samme med økonomiske gaver i menigheten.  De som er arbeidsløse må 
betale arbeidsledighets skatt til staten.

• De setter stor pris på vår sosiale hjelp til landet 
• I disse dager kom det 4000 togvogner med militært utstyr etc. fra Russland som 

skulle delta på en stor militær-øvelse. Så Folk i Hviterussland var redd, de ikke 
skulle dra tilbake igjen. 

 Nina Oskirko:

• Nina Oskirko var den første Tabernaklet støttet i Hviterussland. 
• Hun, sammen med en annen har ansvaret for 90 fadderbarn som får besøk minst 

en gang i året.
• Det er startet et nytt prosjekt med økonomisk hjelp fra Norge. Sist jul ble det 

delt ut matpakker til 40 familier som ikke tilhører menigheten. Det gjør sterkt 
inntrykk på dem at noen i Norge hjelper dem, og flere oppsøker menigheten for 
samtaler og forbønn

• De arrangerer sommerleirer hvor 300 team fra menigheten lager leirer for 20 000 
barn. De besøker internatskoler og barnehjem. 

• Hilser alle i Tabernaklet, til de som ber for dem og støtter økonomisk

 Genady Stulba:

• Genady, 56 år, har kone og 2 sønner som alle hjelper til i menigheten.
• Pastor i en menighet på 43 medlemmer. Menigheten har bønnemøte hver dag, 

og møte torsdag og søndag. Besøker landsbyer rundt hvor de evangeliserer på 
gatene, uten vanskeligheter. 

• 57 barn i regionen har funksjons-hemning som de besøker regelmessig. De arbei-
der for de eldre og besøker dem på hospitalet. 

• Samarbeider med skolen om barn fra «problemfamilier» i regionen og besøker 
dem regelmessig.

• Hadde sommerbibelskole for 45 deltagere og fest for 200 barn til jul.
• Ber om vekkelse!
• Har eget lokale, men den nye loven, må de fylle ut nye dokumenter.
• Ber om fortsatt forbønn for det er ingen avstand i bønnens verden.
• Takker for økonomisk støtte og forbønn!

MISJON
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 Mikhail Apetionok:

• Mikhail er 56 år, har vært pastor i 3 år, menigheten har 18 medlemmer, eget 
kirkebygg med plass til 30, men har lagt fundament for utvidelse til 300.  

• Ostrovets by har 8000 innbyggere, men regner med tredobling når byggingen av 
Atomkraftverket er ferdig ca. 2020. 

• De regner med økt besøk når arbeidere fra Russland og Ukraina kommer.
• Det er forbunnet med skam å forlate en av de 2 katolske kirkene og bli evange-

lisk.
• Vi har gospelkonserter 1. gang hver måned i tillegg til vanlig menighets-arbeid. 

Tidligere hadde vi med noe til barna når vibesøkte vi barnehjem og internatsko-
lene, men ned gang i økonomien gjør det vanskelig.

• Takker for trofast forbønn og økonomis støtte!  

 Pavel Kalosha:

• Pavel er 35 år, han besøkte Tabernaklet sist vår.
• Menigheten, hvor han er pastor, har 97 medlemmer og er snart 25 år gammel.
• Kirkebygget har nå fått installert ventilasjonsanlegg, så nå håper de å få malt  

veggene. Kirken har 180 sitteplasser.
• De har familiearbeid, leirer og eldrearbeid. Ønsker å utvide leierarbeidet. Mange 

aktive ungdommer.  Ca. 60-70% av medlemmene har en tjeneste.
• Pavel har fått overordnet ansvar for 6 menigheter i region, i tillegg til egen  

menighet.
• Ber om fortsatt forbønn om flere frelste, og takker for økonomisk støtte!  

Ventilasjonsanlegget

Bønn og tilbedelse ved konferansedagens begynnelse

Filadelfia Kiev, Ukraina

MISJON
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Her har vi forflyttet oss fra Bibelskolen og ned til Filadelfia Kiev hvor deltagerne fra Norge synger i starten av møtet. Einar Nymoen var 
hovedtaler i møtet

Filadelfia Kiev innvendig

MISJON
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Varslav Bevz, i Kiev:
Varslav er 41 år, har kone og 3 sønner og venter barn nr. 4,  
ei jente. Ble frelst i 1993 og har jobbet som ungdoms pas-
tor i Filadelfia. Sluttet som ungdomspastor for 3 år siden, og  
begynte som diakon med fokus på arbeidet blant soldater ved 
frontlinjen og i Kiev. Filadelfia har sendt hjelpesendinger til 
krigsområdene og han har pendlet i perioder på 10 dager hvor 
han er i krigsområdene. Besøker hospitalet for skadde soldater. 
Forkynner for opp til 400 soldater. Fortsetter å holde kontak-
ten med soldater som er tilbake på hjemstedet etter avsluttet 
tjeneste. De som han har hat kontakt med kaler han for sin 
personlige pastor. Menigheten har startet en veteran husgruppe 
for dem, og besøker og hjelper familier hvor mennene ikke 
kom tilbake. Har kontakt med skoler og har ansvaret for eldre-
arbeidet. Takker for forbønn og økonomisk støtte, det betyr så 
mye for oss.

Sergei Rozadin, i Kiev
Sergei er 29 år gift og har 2 barn. Han er utdannet radioingeniør, 
og har 3 års musikkutdannelse. I menigheten har han ansvaret 
for all sang og musikk, og alt det tekniske utstyret i forbindelse 
med dette. Han begynte i denne tjenesten for 10 år siden. Han 
jobber på en fabrikk i tillegg til menighetsarbeidet. De har flere 
lovsangsteam, og 2 grupper har ansvaret hver uke, i tillegg ung-
domskor og barnekor. Flere av gruppene er med på evangeli-
seringsprosjekter, kampanjer, og hjelper til i en liten menighet 
utenfor byen.  Arrangere konserter og inviterer flykninger fra 
krigsområdene til dem. Takker for all støtte åndelig og økono-
misk. Tsjernobylkomiteen skaffet midler til teknisk utstyr.

Igor Torlovsky, Great Wall Street. 
Kiev-regionen, Vasilkovsky-distriktet:
Igor er 42 år er gift og har 8 barn fra 9 mnd.-16 år. For 8 
år siden solgte de leiligheten i Kiev og flyttet til Landsbyen 
Vasilkovsky-distriktet ca. 4 mil fra Kiev. Der kjøpte de hus, 
hvor menigheten på 8 medlemmer har husmøter. Tallet øker 
og sist uke var de 15 voksne og barn i tillegg. Starten var van-
skelig for de ble oppfattet som en ‘’sekt’’, og ingen evangeliske 
kirker rundt landsbyen. Har kjøpt ‘’mobil klinikk’’ og traktor 
som landsbyen nyter godt av. Han og familien har god kontakt 
med skolen og blir ofte spurt om å synge på forskjellige arran-
gement. Bruker også Facebook og legger ut bilder med mer om 
tjenesten der. 4 siste åra har de arrangert sommerleire med base 
i eget hus. Ingen steder å leie, og skolen får de ikke lov å leie. 
De ortodokse prestene sier mye negativt om virksomheten, så 
han bruker muligheten som leder av foreldrekomiteen på sko-
len til å påvirke foreldre og folk. Eldre i området har bedt om 
evangelisk virksomhet i mange år og sier han er bønnesvaret. 
Bruker minibussen til å hente eldre til møtene. De ber om fort-
satt vekst og takker for forbønn og økonomisk hjelp.  

MISJON
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Kjære menighet!
Så er det snart jul igjen og vi sender hjertelige julhilsninger fra 
Tyskland. Et fantastisk år ligger bak oss og vi kan fortsatt tjene 
Gud i hans rike med glede, entusiasme og takknemmelighet. 

I desember fyller jeg 70 år -tenk det. Lille Even er blitt "gam-
mel". Lill er fire år yngre og om noen få år kan vi feire gull-
bryllup. Alle våre 5 barn med familie bor rundt oss og vi sees 
veldig ofte. I alt har det til nå blitt 7 barnebarn. Gud har vært 
veldig god mot oss og alle barna tror på Jesus. Med mine 5 år 
som liten gutt boende i Tyskland, har jeg snart tilbrakt 50 år i 
dette landet. Her har Gud gitt oss en sterk tjeneste og bortimot 
50 menigheter har blitt grunnlagt. Lill og jeg har tilsammen 
besøkt 300 byer med Gatekirken og mange har blitt frelst. Et 
spennende og givende liv. Jeg, Even, har bestemt meg til å tjene 
i Guds rike så lenge jeg er frisk og rask. Ved min side har Gud 
gitt meg en flott kone Lill. I oktober var vi to uker på Kreta. Vi 
var der for tredje gang og hadde en flott ferie.

Programmet for Gatekirken i 2018 er allerede fullt. Det er 
stor interesse for disse aksjonene. Før jeg ble pensjonist hadde 
vi 18 aksjoner hvert år med Gatekirken. Nå har vi redusert  
aksjonene til ca. 7 hvert år. Ved siden av disse aksjonene har jeg 
jevnlig søndagsmøter i byer her nede i Mellom Europa.

Takk for all forbønn og gode tanker. Uten hjemmemenigheten 
vår kunne vi aldri ha utført denne misjonstjenesten.

Så ønsker vi dere all en velsignet julehøytid og et sterkt nytt 
2018. Sammen med Jesus. Inn i fremtiden. Det blåser en  
vekkelsesvind over vårt Europa! 

Dine spioner for Jesus i Mellom-Europa

Lill-Enid og Even Walther Grüner

Misjonshilsen fra 
Lill-Enid og Even Walther Grüner

Lill og Even sammen med nyfødte Romy og broren Emil 

MISJON
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Dette blir siste nummeret av PT-Kontakt som Wenche  
Heiberg Ødegård og Arild Reidarsen redigerer. I 20 år har 
de trofast sørget for at vi har hatt et flott menighetsblad, til 
glede for hele menighetsfamilien!

Alt har sin tid, og nå har Wenche og Arild bestemt at deres tid 
som ledere av PT-Kontakt er over. Som menighet er vi opp-
riktig takknemlig for arbeidsinnsatsen som er blitt lagt ned, år 
etter år. Naturligvis ville vi alle gjerne sett at de hadde fortsatt 
i mange år til, men etter så mange år i samme oppgave kan vi 
forstå at de ønsker å avslutte.

Wenche og Arild har gjort bladet lesverdig, med mange fine 
artikler som speiler en menighet med et omfattende arbeid. Vi 
tror bladet fortsatt vil ha en oppgave og håper at nye krefter 
skal ta bladet videre.

Kjære Wenche og Arild, tusen takk for trofastheten i arbeidet. 
Også personlig vil jeg takke dere begge, det har alltid vært både 
enkelt og inspirerende å samarbeide med dere.

Helge Terje Gilbrant

Tusen takk til 
Wenche og Arild

MENIGHETEN
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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

Ledig plass

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

Rødmyrsvingen 82, 3740 Skien 
 Tlf. 35 52 22 72, Mob. 957 21 616

Internett: www.norrman.no
Mail: jdn@norrman.no

Vil du bli fadder for 
et barn i Kisumu, Kenya?

Ring Otto Halvorsen - Tlf. 40401822
www.prosjektgatebarn.no

23



B-postabonnement

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

Julemesse 2017
Gjengen bak julemessa har nok en gang gjort en fantastisk innsats, og det hele ble kronet med suksess. 

De mange besøkende hadde alle muligheter for å fylle opp med julegaver til både seg selv og andre.


