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Pinsekirken Tabernaklet Skien 
 

Cort Adelersgate 5, Skien 
 



 

Tabernaklets visjon er: 
 å være en menighet  

med åpne dører - 
 

 • Til Guds nærhet 
    gjennom bibel, bønn  
    og lovprisning 
 
 • Til fellesskapet 
    gjennom omsorg, 
     tjeneste og 
    disippelskap 
 
 • Til vår verden 
    gjennom evangeliet i 
    kraft, ord og gjerning 
  
 «Se, jeg har satt foran deg 

en åpnet dør» 
Åpenb. 3:8 

    

 

Menighetsråd 
Pastor: Helge Ter je Gilbrant  
Medlemmer:  
Jim Langvannskåsa 
Vidar Tellefsen 
Hanne Taranrød 
Anne Stine Reidarsen 
Harald Vindenes    
 
Barnepastor:  
Adrian A. Arnoldsen (møter fast) 
Ungdomspastor: 
Hannah W. Lien (møter fast) 
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Menighetens ansatte 
 

Pastor: Helge Ter je Gilbrant 
Adm.leder: Vidar Tellefsen  

Barnepastor:  
Adrian A. Arnoldsen 70 % 
Ungdomspastor:  
Hannah Waskaas Lien (fødselspermisjon 
til 1.5.2022) 
Vikarer: Marius Lien og Johanne Vindenes  
Miljøarbeider:  
Sara Charlotte Arnoldsen 30 %
(fødselspermisjon til 1.2.2022) 
Renhold: 
Regine Siniremera (omsorgsboligen) 
 
Menighetskontoret 
Menighetskontoret er tilgjengelig alle  
dager mellom kl. 8 - 15 eller etter avtale. 
 
 
Ansatte i barnehagen:                                                        
Styrer: Hanne K. Taranrød 90%                                                            
Ped. leder:  
Janne O. Follegg 100 %  (50 % )                                        
Barnehagelærer (ped.leder): 
Gun L. Follegg 70 % / (90%)                
Fagarbeider: Elin M. P. Gulliksen 50 %                                               
Fagarbeider: 
Rozenizia N. De Stenbakk 100 %                                   
Assistent: Adrian A. Arnoldsen 30 %                                                     
Vikar: Tone Myrene Pedersen                                                               
Renholder: Mona Myrvang                                                                   
Vaktmester: Vidar Tellefsen      
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Menighetsoversikt   
for 2021 

 

Menighetsråd- og menighetsmøter 
Det har vært 2 menighetsmøter. 
12 saker er blitt behandlet. 
Menighetsrådet har hatt 10 møter, 
 

Menighetsmedlemmer 
Menigheten hadde  
  567 medlemmer pr. 1/1 - 2021 
 Døpte   ................................  1 
 Nye medlemmer  ................  3 
 Utmeldt / overflyttet  ........... 9 
 Døde  ................................  10 
 Vigsler  ...............................  0 
   
Tabernaklet har   
551 medlemmer pr. 31/12 - 2021 
 

Menighetstilhørige.  
Pr. 1/1 - 2021 hadde menigheten  
 277  menighetstilhørige. 
 Nye tilhørige ...................… 3 
 Utmeldte / overflyttet ..  ….. 0 
 

Pr. 31/12 - 2021 har Tabernaklet  
280 menighetstilhørige. 
 

Til sammen 831 
medlemmer og menighetstilhørige. 
 

 

Fødsler 
Menighetskontoret får ikke  
fødselsmeldinger lenger. Foreldrene 
må derfor sende melding til oss. Husk 
personnummer! 
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Døde i 2021 
Gerd Kløcker 
Marie Pedersen 
Håkon Bergsland 
Ottar Bråten 
Rolf Gerhard Vestøyl 
Randi Hauglid 
Ragnhild Nilsen 
Ivar Aas 
Maria Lind 
Rannveig Lia 
 
Vi lyser fred over deres gode minne! 
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Forstanderens 
årsrapport 2021 
–––––––––––––––– 

 
“Herren er nådig, vi 
går ikke til grunne. 
Hans barmhjertighet 
tar ikke slutt” 
(Klagesangen 3:22) 
 
Jeremias skrev om 
Guds nåde og barm-
hjertighet, og bedre 
kan det nok ikke ut-
trykkes. Til tross for 
svakhet og mangler, 
som menighet kan vi 
juble over enda et år 

der vi av nåde er bevart i Guds nåde. Enda et år har 
vi daglig fått tatt imot av Guds ufattelige godhet.  
 
Vår årsrapport er ikke om våre store seirer og om 
alt vi har gjort, men jeg har likevel noe å rapporte-
re: “Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans 
barmhjertighet tar ikke slutt!” Som pastor skal jeg 
ikke bare rapportere om Guds nåde, jeg har mer å 
fortelle. Jeg ser i vår menighet mennesker som els-
ker Gud og sin neste! Fullkomne er ingen av oss, 
men jeg ser enkeltmennesker som igjen og igjen 
gjør det de kan for å spre godhet og som forteller 
om Guds kjærlighet. Jeg ser en menighet som jeg 
beundrer og ser opp til. Jeg ser en menighet som 
det er en ære å få betjene og selv få være en del av.  
 
Jeg vil rapportere at vi trenger ikke la hjerte bli fylt 
av angst eller mismot. Vi er en menighetsfamilie 
som Gud elsker så ufattelig høyt, Han vil ikke kaste 
oss bort fra sin nærhet og ikke ta Den hellige ånd 
fra oss. Jeg vil rapportere at Gud vet om alt sam-
men, uansett hva det måtte være. Han vet om alt, 
men elsker oss likefullt. 
 
Menighetens visjon står fast! Vi vil være en menig-
het med åpne dører til Gud, til hverandre og til nye 
personer. Årsrapporten viser stor aktivitet rettet 
mot barn og unge, men likefullt er vårt fokus at 
også de voksne og eldre skal trives og vite at de er 
verdifulle. Det finnes to grøfter, en på hver side av 
veien, og vi vil ha en riktig balanse der alle genera-
sjoner skal vite at de er viktige. Vi vil være et fel-
lesskap med åpne dører, vi ber om mer fellesskap 
og dermed åpne dører inn til hverandres  hjem. Vi 
ber om en nærhet slik at vi alle har noen å dele bå-
de gleder og sorger. 

 
 
Året 2021 ble enda et år som sterkt var preget av 
Korona. Vi forsøkte å holde virksomheten i 
gang, og har hatt gudstjenester og andre sam-
linger alle søndager bortsett fra de ukene det ik-
ke var lov å samles mer enn 20 personer. I etter-
tid er vi takknemlige for at vi gjorde vårt beste 
for ikke å stenge ned mer enn absolutt nødven-
dig. Likevel vet vi at mange aktiviteter som sær-
lig skulle skape gode møteplasser for nærmere 
fellesskap ikke lot seg gjennomføre, det er leit at 
det ble slik. Men nå forstår vi at denne periode-
ne ser ut til å ligge bak oss, vi går mot lysere 
tider. 
 
Jeg ønsker å uttrykke glede over at Grenland 
kristne skole ser ut til å ha en fin framtid. Øyfrid 
Sofienlund sluttet som rektor i 2021, jeg vil tak-
ke henne for den uselviske innsatsen som hun 
gjorde. Vi er så takknemlige for alt det gode 
som vi vet er blitt gitt til barn og unge. Vi er 
også svært tilfreds for den inngåtte samarbeids-
avtale med Oasen Skole, vi tror det vil gi et godt 
utgangspunkt for videre skoledrift. 
 
Kjære medvandrere, det er mitt privilegium å 
takke dere alle sammen for alt som er gjort i året 
2021. Takk for alle gode ord som er sagt til både 
de i menigheten og til de som ennå ikke tror. 
Takk for offer og trofasthet i givertjeneste og 
dugnad. Takk for alle bønner du har bedt, både 
for enkeltpersoner, småfellesskap så vel som 
storfellesskap. En særlig takk til mine nærmeste 
medarbeidere: Hannah, Sara, Adrian, Marius, og 
Vidar. Jeg ønsker også særlig å nevne Hanne 
Taranrød, vi er så glade for at vi har en slik bar-
nehage som vi har! Likeså til Jostein Waskaas, 
vi er veldig takknemlig for leirstedet vårt og den 
fine måten arbeide ledes på. Noen få navn er 
nevnt, så mange flere burde vært nevnt. 
 
Gode venner — Takk for fellesskapet i arbeidet 
for evangeliet! 
 

Helge Terje 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsrapport  

for 2021 



 
Årsrapport  

for 2021 

Side 5 

 Året 2021 kort oppsummert! 
 
Også året 2021 ble et år preget av korona.  
Flere av våre vanlige samlinger har dette året blitt 
sterkt redusert. Det gjelder f.eks formiddagstreffe-
ne, annerledeskveldene, søstermisjon og påske-
vandring for barnehagene. Sommerstevnet ble ar-
ranger i litt forkortet utgave enn normalt, men ble 
en fin samling, Kick-off Weekend i Fyresdal ble 
også gjennomført. Den årlige seniorfesten på høs-
ten ble holdt i kjent stil. Det var Berit og Arne Øy-
stein Rambekk som besøkte oss denne gang.  Jule-
messa var et vellykket arrangement som mange 
setter pris på. Også dette året ble det gjennomført 
to like samlinger hvor vi sang julen inn. Hans Mo-
ten Grinilia stod i spissen for disse flotte samlinge-
ne. Festen på lille nyttårsaften måtte dessverre av-
lyses pga smittevernsrestriksjoner.  
Det har også vært utfordrende å opprettholde virk-
somheten i besøkstjenesten, siden det å besøke 
hverandre skulle vi helst ikke gjøre. Ved telefon-
samtaler kunne en jo holde litt kontakt. Det ble 
utdelt rundt 80 blomster til jul til medlemmer over 
80 år, stort sett ved overlevering i døra. 
 
Vidar Tellefsen 
Administrasjonsleder  
 
 

Sang og musikk i Tabernaklet i 2021. 
Covid-19 har gjort det vanskelig for våre to kor, 
Evangeliekoret og MILK, både å ha øvelser og 
delta med sang i møtene. De har derfor isteden del-
tatt med solister og mindre team. 
Himmelvendt, GRIPE og flere solister har villig 
stilt opp på gudstjenester, sommerkvelder, annerle-
deskvelder og formiddagstreff. 
 
Småfelleskap  
Tabernaklet ønsker fortsatt fokus på småfelleskap. 
Vi har registrert at det gjennom året har hvert kre-
vende for noen grupper å holde småfellskapene i 
gang, mens andre har vært kreative og vært sam-
men på ulike arenaer. Lederteamet for småfelle-
skap består av Elisabeth Norrman, Marius Tuva 
Karlsen, Hannah Waskaas Lien, Sara Charlotte 
Arnoldsen, Vidar Tellefsen.  
 
 
 
 
 

Årsrapport fra miljøarbeider unge voksne 
 

Babysang  
På vinteren og våren måtte vi igjen tenke alterna-
tivt med tanke på pandemien. Vi møttes mye ute 
og arrangerte faste trilleturer og lunsj på forskjelli-
ge lekeplasser. Før sommeren hadde vi en flott 
avslutning for mødrene, fedrene og babyene som 
har vært med på babysang dette året. 
Høsten på babysang har vært en stor suksess! Det 
har vært mange nye mødre og babyer innom og 
gruppen øker stadig. De fleste er ikke en del av 
Tabernaklet og har heller ingen bakgrunn fra kir-
kemiljøet. Vi får flere tilbakemeldinger på at dette 
ukentlige møtepunktet betyr mye for mange! 
23. mars starter vi opp småbarnssang som en for-
lengelse av babysang. Mange som har vært innom 
babysang ønsker å fortsette å møtes etter at permi-
sjonen er ferdig. Håpet er at dette kan være et sted 
der gode relasjoner skapes og at flere familier 
opplever Tabernaklet som en kirke de kan høre til! 

 
 
 
 



 Barnearbeidet i 
Pinsekirken Tabernaklet Skien 

Leirer 
Året som var preget av smittevern har ført til at vi 
ikke har fått vært i Fyresdal på veldig lenge. Det har 
vært trist og uheldig for mange både barn og fami-
lier. Heldigvis har vi snudd situasjonen. Vi tok opp 
pilotprosjektet fra sommer 2020 med en bo-hjemme
-leir i våre lokaler. Det har fungert over all forvent-
ning. Vi hører om takknemlige foreldre og mange 
barn som vi ikke ville fått med til Fyresdal, det være 
økonomi eller at de er fra andre menigheter, benyttet 
seg av sjansen og det var fantastisk. 
To leirer ble gjennomført en i påsken og en i august 
før skolestart. Dette vil vi fortsette med selv om 
smitteregler er borte. 
 
Fellesmøter 
Vi har vært heldige som har klart å gjennomføre 
mange gode gudstjenester og barnekirker gjennom 
året. Morsomme familiegudstjenester med alle oppe 
har vært en suksess og det å få lov til å gå på  
afterchurch har vært viktig for både små og store. Et 
høydepunkt var «Familiemøtet» med Barnehagens 
barn og familier. Et møte der vi virkelig koste oss, 
og barna hadde det så bra at de spurte før de var ute 
av døra om de kunne komme igjen.  
Dette var godt når den årlige Påskevandringen ble 
avlyst. 
Å samle alle er vi glade i og vi hadde en stor som-
merfest i juni. Med både møte inne og lek og mat 
ute i det fine sommerværet. Varmt, vått, godt og 
deilig!  
 

Barnekirke 
Å møtes fysisk er best, men når det ikke gikk ble 
møtene digitale for oss i barnekiren også. Våre 
unge barnekirkeledere var sporty og tok på seg 
skuespilleroppdraget. Vi kastet dem ut i mange 
morsomme og spennende konkurranser og ut-
fordringer. Alt for å bygge opp under bibelske 
temaer. Disse ligger tilgjengelig fortsatt på våre 
hjemmesider og og  
youtubekanal. 
Vi har barnekirke neste hver søndag og det har 
variert på oppmøtet. Det er likevel hyggelig å 
høre at de små gleder seg til barnekirken hver 
søndag. Der er det moro. 
Vi startet med utdeling til alle som har vært 
innom barnekirken, er medlemmer og som har 
vært på tweensklubb. Påske, sommer og jul har 
Barnepastoren med hjelp reist fra dør til dør med 
en overraskelse til barna der hjemme. Godteri, 
leker og info mm. Besøket fra kaninen og nissen 
gjorde nok mest inntrykk. 
 
Hallovenn 
Årets høydepunkt for mange. Vi klarte å gjen-
nomføre en utrolig Hallovenn 31.oktober. 
Ca 200 barn kom med foreldre. Da fylte vi greit 
opp lokalet i 3 etasjer. Dette var et fint antall da 
køene var korte og de som ville stakk av med 
MYE godteri.  
 
Tweensklubb 
Når vi endelig var i gang igjen på høsten var det 
gøy å se at vi passerte 20 deltakere igjen som 
høsten året før. Vi har nå et supert tweensklubb-
tilbud. Takket være gode og kreative medhjelpe-
re er det stadig nytt sprell å finne på. Vi er fort-
satt i kafeen til tabernaklet. 
 
 

Released 
Som på så mange andre områder har det vært et 
rart år også i Released, Ungdomsarbeidet i Ta-
bernaklet. 2021 har vært et år hvor mange har 
måtte stenge ned, og mange kirker og ungdoms-
arbeid har mistet mennesker gjennom denne tøffe 
perioden. Men vi har faktisk klart å vokse i den-
ne krevende perioden. Fra å være 20-30 ungdom-
mer på fredagene har vi gjennom denne perioden 
vært 50-60 stykker. Det er helt fantastisk. Og 
dette er ungdommer som trives så godt hos oss. 
Fredagene inneholder både undervisning, rela-
sjonsbygging og mye gøy. Vi ser at flere ung-
dommer fra familier som ikke gå i Tabernaklet 
har tatt turen også denne høsten, og flere tar igjen 
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med seg venner. Dette har ført til at selv i en vel-
dig turbulent tid har vi fått lov til å vokse som 
ungdomsarbeid og vi har fått lov til å hjelpe ung-
dom i å bli trygge i sin tro. Vi gleder oss masse til 
fortsettelsen. Og tror at året 2022 virkelig blir en 
stor velsignelse for oss. 
 
 

TenTro 
Ett nytt kull startet opp. Vi er veldig takknemlige 
for tillitten foreldrene gir oss når de hver tirsdag 
sender ungdommene sine til oss på Tentro. Tentro 
består både av aktiviteter og undervisning, og vi 
følger Pinsebevegelsens nasjonale tentro-opplegg. 
Årets kull er på 5 ungdommer. 
 

 
 

Tabernaklets barnehage  
Tabernaklets barnehage er en 
heldags barnehage med  
åpningstid fra 07.30-16.30.  
Barnehagen har plass til 18 
barn fra 0-6 år.  
Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, prakti-
seres og oppleves i alle deler av barnehagens  
pedagogiske arbeid.  
- Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek, 
danning og læring som grunnlag for allsidig utvik-
ling sentrale deler.   
- Barnehagen skal bygge på grunnleggende ver-
dier i kristen arv og tradisjon. 
- Bidra til at alle barn som går i barnehage, får en 
god barndom preget av trivsel, vennskap og lek.  
Vi har utvidet kristen formålsparagraf og vi lar 
barna få kjennskap til Jesus, gjennom bibelfortel-
linger og sanger og at det er med og preger hele 
dagen i barnehagen. Barnehagen har språk som 
satsingsområde. 

Side 7 

Her av det vi har vært med på i 2021:  
Vinteraktivitetsdag, Samenes nasjonaldag, karne-
val, besøk av Hagberts Trylleshow, besøk av Mu-
sikkteater, svømming for førskolebarna, besøk av 
1. klassingene, lesestund på biblioteket, 17. mai 
feiring i barnehagen med leker, markedsdag til 
inntekt for fadderbarnet vårt, musikksamling på 
loftet, vann aktivitetsdag, baking, brannøvelse, 
Turbo Tråkk i barnehagen for 3-6 åringene, over-
natting for førskolebarna, turer i nærmiljøet, 
Synge på adventsmøte i tabernaklet, synge på for-
middagstreff, levere julegaver til Grenlandsaksjo-
nen, Lucia samlingen ble ute, julevandring i Skien 
kirke, nissefest.   
Bibelfortellinger: Jesus stiller  stormen, Jule-
evangeliet, Påskebudskapet, Kristi himmelfart, 
Jesus og barna, Skapelsen, Den god gjeter     
Årsplan for  barnehagen ligger  på hjemmesiden 
vår. 
 

Styret i barnehagen:                                       

Styreleder: Anniken S. Waskaas                            
Styrer: Hanne K. Taranrød                                                                          
Styremedlem: Wenche Lien 
Styremedlem: Gun L. Follegg 
Foreldre rep: Kar in Wallin Sollid                                       
Foreldre rep: Br itt Solveig Spilde 
Vara: Cathr ine Berg Olaussen 
Vara: Ole Kolbjørn Osøien 
 
Skien 21.01.2021 
Hanne K. Taranrød  
      

 
Årsrapport 
fra Gren-
land kristne 
skole 
 
Med hjerte for alle og øye for den enkelte, 

   
 
Tabernaklet er medeier av Grenland kristen skole 
sammen med Troens liv og Grenland kristne  
senter. 
Skolen leier lokaler av Grenland kristne senter i 
Gulsetveien 81. Det er  nå tatt i bruk alle mulige 
ledige rom her. Det jobbes fremdeles med et mu-
lig kjøp av Strømdalsjordet 58. 
De tre medeierne av skolen har dannet et aksjesel-
skap, Grenland Kristne Skole Eiendom AS med 
tanke på kjøp av Strømdalsjordet 58. 
Fra 1.1. 2022 overtok Oasen skole 80 % av skole-
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driften. Resterende 20 % er delt på de tre andre 
medeierne. Snefrid Aateigen er konstituert rektor 
fra skolestart høsten 2021. Nye rektorstilling ble 
utlyst senhøsten 2021. Skolen heter nå Oasen  
skole Grenland. 
Elevtallet ved årsskiftet var ca. 83 elever. 
Det er flott å få lov til å drive en skole der vi får 
påvirke og forme barn og unge 190 skoledager i 
året, gi dem evangeliet, bygge kunnskap og sunne 
holdninger til seg selv, medmennesker og til å ta 
samfunnsansvar.  
 
Styremedlemmer fram til årsskiftet: 
Fra Pinsekirken Tabernaklet;  
Styreformann:  Knut Janøy. 
Fra Troens Liv Bibelsenter;  
Rune Solli, Vigdis Solli  
Fra Grenland kristne senter;  
Mary Ann Johansen og Judith Friberg 
 

 
Fyresdal Kurs & Leirsted 
2021 har som 2020 vært et år med mange utford-
ringer. Vi har hatt bestillinger og avbestillinger og 
usikkerhet hele tiden, men vi har kommet gjennom 
dette og.  
Vi har hatt endel ubehagelig presse stoff, det kan 
til tider være tøft, men har fått bra støtte fra Ordfø-
rer og venner. 
I denne tiden har vi hatt mange oppussingspro-
sjekt:  
Langs strandlinjen har vi murt opp fundament og 
laget en støttemur som sikrer mot høy vannstand 
og vind. 

Vi har lagt nytt gulv i stabburet, fellesrom. 
Bygd om noen lager rom og fått 5 nye soverom 
som gir oss 20 ekstra sengeplasser. 
Vi bygger 2 nye bad i 2. etg på stabburet og nytt 

kjøkken, som gir dette et greit alternativ for mind-
re grupper på ca 15 personer. 
Vi har tro på varen og sommeren og har masse 
bookinger på plass. Sommeren er fullbooket og 
nesten alle weekender fra midten av mai til midten 
av oktober. 
Den største utfordringen nå er strømprisen, vi får 
ingen støtte til det og det svir, har du mulighet til å 
bidra takker vi får all støtte, Vips 130 246 eller 
bankgiro 2801 48 31640 
Vi har hatt flinke medarbeidere som har stilt opp 
og gjort en kjempeinnsats. 

 

 
Rapport fra møtevertene 
Møtevertene har i 2021 hatt gleden av å ønske mø-
tebesøkende velkommen til Tabernaklet. Tjenesten 
har i 2021 fungert flott, tross spesielle tiltak. Det 
har vært et spesielt år med koronapandemi, noe 
som også har preget vår virksomhet.  
Rekkverk og dørhåndtak har blitt vasket med sprit 
og alle som kom til møte måtte sprite seg, og vi 
var pålagt å registrere alle med navn og telefon-
nummer. Merarbeidet med alt dette har fungert 
veldig bra, og mener at vi har håndtert dette på en 
tilfredsstillende måte. Alle som har vært møtever-
ter har gjort en meget god jobb.  
Det er noen som har valgt å avslutte som møtever-
ter i dette året, men heldigvis har nye kommet til. 
Møteverttjenesten har gjennom mange år fungert 
godt, og det vil det også gjøre i 2022. Det at noen 
står tidlig opp for å reise til Tabernaklet, gjøre i 
stand lokalet for at alle som kommer skal ha en 
god opplevelse av vårt åndelige hjem, og virkelig 
føle seg velkommen er flott.  
   Jan-Arne Johansen 

 
Omsorgsarbeidet 
Tabernaklet hadde et stort omsorgsarbeid også i 
2021. Vår visjon er å være en menighet med åpne 
dører til fellesskapet gjennom omsorg både til 
”gamle” og nye medlemmer og besøkende.  

 
Omsorg for hjelpetrengende 
For å hjelpe rusavhengige samarbeider menigheten 
med Skien Diakonale Senter (SDS), Crux Tilja 
Oppfølgingssenter, Evangeliesenteret (ES) og 
Grenland Rusomsorg. Tabernaklet er godt repre-
sentert i styret i SDS. Vi er også engasjert i Diako-
nikonferansen for Grenland, og ca 10 omsorgsar-
beidere i menigheten deltok på Diakonikonferan-
sen 23.-24 sept. med tema: «Røtter i livet». Menig-
heten har en hjelpekasse, der nødstilte kan søke 



bistand. Evangeliesenteret hadde en aksjonshelg i 
Skien i september, der vi deltok på gatemøte, samt 
to møter i Tabernaklet. Grenland Rusomsorg dri-
ver bruktbutikk på Bøleveien i Skien, der over-
skuddet går til ES. Til sist nevnes at bystyrets be-
vilgning før jul mht gavekort a kr 1.000,- ble tatt 
godt i mot og benytte av Tabernaklet. Vi fikk delt 
ut ca 30 slike gavekort til personer i og tilknyttet 
menigheten. En oppmuntring og hjelp før jul. 
«Det dere gjorde mot en av disse mine minste 
brødre, gjorde dere mot meg» (Matt 24,40). 

 
Annerledeskveldene 
På samme måte som i 2020, har Annerledeskvel-
dene i Tabernaklet i 2021 blitt hardt rammet av 
Covid-19 og smittevernregler. Hele vårsemesteret 
gikk uten A-kvelder, noe mange synes var leit. 
Hovedgrunnen var begrensningen på 20 møtebe-
søkende, seinere 50, avstandskravet på 1 m, samt 
usikkerhet mht servering og smitte. Fra 6. septem-
ber starta vi opp igjen. En A-kveld ble avholdt i 
møtesalen oppe, ellers var samlingene i kafeen. 
Fremmøte varierte mellom 50 og 90 deltakere, 
noe som er en del lavere enn vi hadde før pande-
mien. Dette viser at flere har holdt seg borte grun-
net epidemien. Kveldene har ellers vært preget av 
varierte og inspirerende besøk. Sangkvelden med 
Gunilla og Johan Sigvardsson, besøk av Esther og 
Jostein Janøy, samt besøk av Lill og Even W. 
Gründer samlet flest møtebesøkende.  
 
Følgende har hatt ansvar for kveldene: Anne-Berit 
Holte Langmyr, Anne Kristin Lindberg, Tore 
Markmanrud og Ole Holmen (hovedansvar). Sis-
sel Pedersen styrer kjøkkengjengen, som gjør en 
flott jobb.  Disse, så vel som forbedere, møtever-
ter, lydteknikere og andre medarbeidere, til sam-
men ca 30 stk, har gjort sitt beste for å skape gode 
møteplasser. Så håper og ber vi om at 2022 vil 
være et år med bedre muligheter for fellesskap, 
inkludering, mat, sang og glede, samt Guds Ord 
på Annerledeskveldene. 

  
Israels arbeidet 
Grunnet Covid-19 og smittevernreglene var det 
ingen Israelkvelder i 1. halvår. På høsten åpnet det 
seg, og da hadde vi besøk av «vår egen» Anne 
Lise Søvde Valle, da som rep. for Den Norske Is-
raelsmisjon. Videre hadde vi besøk av Martin 
Gellein fra IKAJ og Sigrid Eilevstjønn fra Salam 
Aleikum. Hver gang tar vi opp en gave til Israel-
arbeidet, gjerne knyttet til det besøket vi har. 
Fremdeles er Hjerte for Israel (tidl. Norske Pinse-

 

 

venners arbeid i Israel - NPAI), samt Andy Ball 
og bibelbutikken i Tel Aviv viktige samarbeids-
partnere. Israelgruppa med Ole Holmen i spissen 
teller ca 20 medlemmer. Tore Follegg er vår rep. i 
LU for Israel. 

 
Felleskristen bønn  
Vi har forsøkt å opprettholde de felleskristne bøn-
nemøtene på tross av nokså strenge smittevernreg-
ler. I januar og februar måtte vi stenge ned, men 
etter det har vi stort sett vært samlet. Vi er 12-18 
forbedere på disse møtene. Det fine er at vi kom-
mer fra 6-7 ulike menigheter hver gang. Og vi er 
også rundt i ulike kirker og menigheter; Skien Fri-
kirke, Grenland Kristne Senter, Troens Liv Bibel-
senter, Skien Baptistmenighet, Skien Misjonskir-
ke Frelsesarmeen og Tabernaklet. Det er så inspi-
rerende å være sammen, og vi har opplevd et 
sterkt Gudsnærvær på samlingene. Vi har bedt for 
de som er rammet av smitte og sykdom her i byen, 
og de som er utsatt mht frykt og usikkerhet. Men 
vi har også bedt offensivt for barn og unge, og for 
«bønnebarna». Vi har bedt om en ny berøring i fra 
himmelen, og at Skien skal åpne seg for den frelse 
som Jesus kom med. Vi ber for Skien! 

 

Samarbeidsrådet for tros-  
og livssynssamfunn 
Pinsekirken Tabernaklet Skien er med i 
«Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i 
Grenland», sammen med 16 ulike kirker og orga-
nisasjoner. Knut Janøy og Ole Holmen er rep. for 
menigheten, sistnevnte sitter også i styret.  Samar-
beidsrådet har hatt et travelt år, på tross av smitte-
vernrestriksjoner. Det har vært arrangert både åp-
ne møter og medlemsmøter. Blant temaer som har 
vært berørt er: «Tro og livssyn i det offentlige 
rom», Jule-prosjekter, Ramadan - hva er det?, 
«Pussing av snublesteiner» og Gjestebud. 
«Pussing av snublesteiner - Holocaust skjedde 
også her», ble arrangert 26. november. Dette for å 
markere dagen da 555 norske jøder i 1942 ble de-
portert til dødsleire i Auschwitz. Deriblant David 
og Louis Becker fra Skien. I Torggata er det lagt 
ned minnesteiner, også kalt «snublesteiner». 
Mange deltok denne kvelden på en verdig, men 
nødvendig markering. Vi vil ikke glemme! - Gjes-
tebud i november ble en hyggelig samling med 
ledere i tros- og livssynssamfunn sammen med 
politikere i Skien. Et vellykket tiltak, som under-
bygger at vi sammen vil bidra til å gjøre Skien til 
en god by å bo i. 
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Fellesarbeidet i Skien 
Skien Felleskirkelige Forum (SFF) er rammen om 
det felleskristne arbeidet i byen vår. Pastorer, 
prester og andre ledere kommer regelmessig sam-
men for bønn, fellesskap og inspirasjon.  

 
 
Årsrapport fra misjonsrådet 
Misjonsrådet har bestått av leder Harald Vindenes 
og Ingjerd Lind, Tore R Tollegg, Sondre Melås og 
Heidi Viken. 
Misjonsrådet har avholdt 5 møter i 2021 og be-
handlet 20 saker. 
Harald er med i Land Utvalg (LU) for Egypt og 
Nord Afrika, Ingjerd er med i LU for Moldova, 
Tore er med i styret for «Hjerte for Is-
rael» (Pinsebevegelsens arbeid i Israel) og 
Anastassya Melås (Sondre’s kone) er representant 
for LU for Hvite Russland. 
I 2021 har vi reist lite og heller ikke hatt uten-
landsbesøk pga koronarestriksjoner. Flere av våre 
samarbeidspartnere i Egypt, Jordan, Ukraina og 
Hvite Russland har vært syke med korona i året 
som har gått, noen til dels alvorlig og to medar-
beidere i Egypt døde. 
Tabernaklets satsningsområder i 2021 har vært: 
4 evangelister i Hvite Russland, 3 evangelister i 
Ukraina, 1 evangelist i Moldova, barnearbeid ved 
Randa i Amman/Jordan (pga korona har det blitt 
mindre barnearbeid og mer utdeling av mat og 
midler til flyktningene), Bibelselskapet ved Andy 
Ball i Tel Aviv/Israel (dette har blomstret gjen-
nom koronatiden ved at mange kristne kommer 
innom og tar med seg mye litteratur for utdeling ), 
Pauls Ministry ved John i Kairo/Egypt (disse rap-
porterer også om sterk økning av besøk på deres 
nettsteder i koronatiden). Vi støtter også Bjørn 
Richard og Sarah Pedersen som arbeider blant si-
gøynere i Romania. 
Vi har støttet Even W Grüner med hjelp til tryk-
king av evangeliseringshefte på tysk. 
Johnny og Miriam Pettersens avsluttet sitt opp-
hold i Belgia, og flyttet til Moi som pastorpar på 
høsten 2021. De fortsetter likevel å følge opp den 
nystartede kirken i Belgia.  
Tabernaklet gav 100 000kr ekstra til Hviteruss-
land i takknemlighet for Guds forsørgelse gjen-
nom koronatiden.  
Medlemmer av misjonsrådet var med på M28 mi-
sjonskonferansen for unådde i oktober. 
Helge Terje Gilbrant har besøkt Khalil’s menighet 
og tjeneste i Jordan høsten 2021. 

Misjonsrådet planlegger et noe redusert budsjett 
for 2022. (Vi har redusert både inntekter og utgif-
ter i budsjettet med 45 000kr pga sviktende inn-

tekter, men uten at dette går ut over våre faste 
samarbeidspartnere.) 

    Harald Vindenes 

 
Søstermisjonen 
Vår oppgave er blant annet å be for menighetens 
misjonsarbeid. Søstermisjon har  dette året natur-
lig nok hatt færre samlinger , men til tross for det 
ble det sendt  42 000 kr til julegaver til de vi støt-
ter. 
 

Lokalradioen 
Menigheten er medlem i RadioMG som er en 
egen lokalradio med egen konsesjon her i Gren-
land. Takket være samarbeidet med P7 Kristen 
Riksradio er det sendinger fra RadioMG og P7 
døgnet rundt 365 dager i året.   

   Allan Karlsen, media 

 
   
Årsmelding  Økonomirådet 2021 
Økonomirådet har på sine møter gått gjennom en 
møteagenda med følgende saker  
1. Referat meldinger 
2. Økonomirapport status - Kvartals- måneds 

regnskap 
3. Forespørsler/eventuelt  
Det vises til det fremlagte regnskap med revi-
sjonsberetning for menighetens regnskap. 
Økonomirådet har gjennomgått regnskapet i detalj 
i møtene og behandlet budsjett.  
Det foregår nå en omlegging til et nytt regnskaps-
system som vil forenklet bl.a faktura behandling-
en for menigheten 
Otto Halvorsen gjør en fantastisk jobb med å føre 
menighetenes regnskap og har nå fått god hjelp av 
Elin som er hans barnebarn. 
Menighetens regnskap er i det interne arbeidet og 
for oversiktens skyld delt i 4 avdelinger: 
Menigheten, Barne- og Ungdomsarbeidet,  
Misjon og Barnehagen.  
 
Medlemmer 
Anne Kjersti Grinilia, leder 
Otto Halvorsen, regnskapsfører  
Anniken Waskaas, barnehagen 
Vidar Tellefsen, administrasjonen 
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PT-kontakt 
PT-kontakt kommer med to nummer i året, ett før 
sommeren og ett før jul.  
Det er  Helge Terje Gilbrant, Bengt Quarsten og 
Vidar Tellefsen som utgjør redaksjonen 

 
Stiftelsen Tabernaklet Omsorgsboliger 
Et godt sted å bo i hjertet av Skien 
Boligstiftelsen har 24 leiligheter og 2 hybler og 
menighetskontorer. Tildelingen av boliger gjøres 
av styret etter kriterier som gjelder for  
omsorgsboliger. 
Det ble i 2021 sendt søknad til stiftelsestilsynet 
om å avviklet stiftelsen for å gå over til aksjesel-
skap som eies av Pinsekirken Tabernaklet Skien. 
Det foreligger ikke svar på søknaden enda. 
Innskuddsordningen for nye leietagere er avviklet, 
slik at det nå blir inngått reine leiekontrakter. 

Boligstiftelsen har inngått administrasjonsavtale  
med menigheten om daglig drift av stiftelsen. Stif-
telsen yter et økonomisk tilskudd  til menigheten 
for daglig ledelse og drift.  Omsorgsboligene er en 
del av menighetens diakonale arbeid og er fint 
botilbud i hjertet av Skien.  
 
Styret for Stiftelsen Tabernaklet Omsorgsboliger:  
Anne Kjersti Grinilia, styreleder 
Vidar Tellefsen daglig leder 
Randi Westland regnskapsfører 
Ingunn Marit Draugedalen 
Heidi Johnsen 
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Konto   2020    Regnskap 2021    Budsjett 2022 

 DRIFTSINNTEKTER 

3100  Offerinntekter menighetskassa   kr          299 185,00    kr                330 902,00    kr         350 000,00  

3101  Offer til menigheten via bank/post   kr       1 479 801,00    kr            1 446 498,00    kr      1 500 000,00  

3103 Tilskudd fra Omsorgsboligene   kr          407 000,00    kr                415 000,00    kr         435 000,00  

3104 Offerinntekter Annerledes kveld   kr            46 284,00    kr                  54 095,00    kr            60 000,00  

3105 Ekstraordinære inntekter   kr          576 000,00    kr                  49 159,00    

3108 Julemesse   kr                           -      kr                  83 565,00    kr            50 000,00  

3113  Annonseinntekter PT Kontakt   kr            14 000,00    kr                                 -      kr            14 000,00  

3115  Kafe   kr            11 891,00    kr                  26 425,00    kr            60 000,00  

3120  Offerinntekter, misjonskassa   kr          145 849,00    kr                  56 564,00    kr         100 000,00  

3121  Gaver i menigheten til misjonskassa   kr            54 300,00    kr                  32 000,00    kr            42 000,00  

3123  Tilskudd fra støttemenigheter til misjon   kr                           -      kr                                 -      

3125  Offer til misjonskassa via bank/post   kr          395 285,00    kr                385 466,00    kr         400 000,00  

3134  Inntekter barnearbeidet   kr          103 291,00    kr                  74 412,00    kr            75 000,00  

3135  Offer til barn og ungdom via bank/post   kr            98 820,00    kr                  96 366,00    kr         100 000,00  

3136  Inntekter ungdomsarbeidet   kr            95 585,00    kr                  93 408,00    kr            93 000,00  

3140  Foreldrebetaling, barnehagen   kr          578 029,00    kr                438 482,00    kr         691 920,00  

3141  Komm. tilskudd barnehagen   kr       3 154 210,00    kr            3 149 399,00    kr      2 949 720,00  

3142 Matpenger barnehagen       

3143 Andre inntekter barnehagen   kr                           -      kr                                 -      

3150  Komm. tilskudd til trossamfunn   kr          568 205,00    kr                    3 623,00    

3151  Statlig tilskudd til trossamfunn   kr          463 143,00    kr            1 020 490,00    kr      1 025 000,00  

3155  MOMS kompensasjon   kr          296 112,00    kr                293 288,00    kr         320 000,00  

3170  Inntekter formiddagstreffet   kr               4 380,00    kr                    5 731,00    kr              6 000,00  

3190  Offerinnt. til formål utenfor menigheten   kr            17 681,00    kr                                 -      

3191 Offer til felles formål   kr            20 191,00    kr                                 -      

3192  Diverse inntekter   kr               6 890,00    kr                  30 268,00    kr            10 000,00  

3195  Leieinntekter fra barnehagen   kr          155 000,00    kr                155 000,00    kr         140 000,00  

3615  Utleie lokaler   kr          229 800,00    kr                    9 600,00    

        

 Sum driftsinntekter   kr     9 220 932,00    kr           8 249 741,00    kr     8 421 640,00  

  

 DRIFTSKOSTNADER 

4190  Offer til formål utenfor menigheten   kr            15 210,00    kr                                 -      

4191  Støtte til arbeid utenfor menigheten   kr            42 000,00    kr                    2 500,00    

4192  Støtte til felles formål   kr            92 853,00    kr                113 400,00    kr         115 000,00  

 Kostn. til formål utenfor menigheten    kr         150 063,00    kr              115 900,00    kr        115 000,00  

        

5000 Lønn og feriepenger Menigheten   kr       1 789 051,00    kr            2 123 446,00    kr      2 479 000,00  

5020  Honorarer evangelister   kr                           -      kr                    2 018,00    kr            40 000,00  

5032  Evangelist i Israel og Jordan   kr          203 000,00    kr                200 425,00    kr         200 000,00  

5034 Evangelister Ukraina/Hviterus./Moldova   kr          140 200,00    kr                200 800,00    kr         112 800,00  

5036 Underhold evangelister muslimer   kr          200 000,00    kr                201 053,00    kr         200 000,00  

5050 Vikarer (Adecco)     kr                  63 432,00       

5050  Lønn og feriepenger Barnehagen   kr       2 225 218,00    kr            2 187 768,00  #  kr      2 732 896,00  
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   Regnskap  
Konto   2020  Regnskap 2021    Budsjett 2022 
5052  Refusjon lønn, barnehagen   kr        -15 669,00   kr                                 -      

5056  Refusjon lønn, menigheten   kr        -12 667,00   kr              -219 820,00    kr         -250 000,00  

5070  Beregnede feriepenger, menigheten   kr       231 674,00   kr                280 092,00    

5071  Beregnede feriepenger, barnehagen   kr       274 316,00   kr                267 722,00    

5390  Annen oppgavepliktig godtgjørelse   kr           4 640,00   kr                    5 310,00    

5500 Annen kostnadsgodtgjørelse    kr                    4 378,00    

 Lønninger, ferielønn og honorarer   kr  5 039 763,00   kr           5 316 624,00    kr      5 514 696,00  

       

5400  Arbeidsgiveravgift   kr       251 279,00   kr                300 585,00    kr           367 000,00  

5403  Arbeidsgiveravgift, barnehagen   kr       297 202,00   kr                329 049,00    kr           385 338,00  

5410  Arbeidsgiveravg. av påløpt ferielønn   kr         32 666,00   kr                  39 493,00    

5411  Arbeidsgi.avg. av påløpt ferielønn barne   kr         38 679,00   kr                  37 749,00    

 Arb.giveravgift, pensjonskostn etc.   kr     619 826,00   kr              706 876,00    kr         752 338,00  

       

5900  Yrkesskadeforsikring   kr           4 752,00   kr                    5 049,00    kr               5 000,00  

5901  Yrkesskadeforsikring, barnehagen   kr           7 752,00   kr                    7 897,00    kr               7 000,00  

5902  OTP, menigheten   kr         37 211,00   kr                127 295,00    kr             87 000,00  

5903  OTP, barnehagen   kr         49 139,00   kr                139 719,00    kr             95 651,00  

5904  Kollektiv ulykkesforsikring, barnehagen   kr                        -     kr                        
820,00  

  kr               1 000,00  

5905  Bedriftshelsetjeneste, barnehagen   kr         11 215,00   kr                  11 585,00    kr             11 500,00  

5906  Gruppelivsforsikring   kr           2 833,00   kr                    3 439,00    kr               3 500,00  

5907  Gruppelivsforsikring, barnehagen   kr           4 622,00   kr                    4 559,00    kr               4 000,00  

5908  Personalulykkesforsikring   kr           2 161,00   kr                    2 084,00    kr               2 000,00  

5909  Personalulykkesforsikring barnehagen   kr           3 527,00   kr                    4 169,00    kr               3 000,00  

5990 Annen personalkostnad   kr                        -     kr                                 -      kr               5 000,00  

 Andre personalkostnader   kr     123 212,00   kr              306 616,00    kr         224 651,00  

       

6070  Avskrivning bygninger   kr       184 664,00   kr                                 -      

 Ordinære avskrivinger   kr     184 668,00   kr                                -      kr                           -    

       

6210  Husleie og strøm kontorlokaler   kr         40 758,00   kr                  44 240,00    kr             60 000,00  

6211  Strøm Cort Adlersgt. 5   kr       250 510,00   kr                255 575,00    kr           275 000,00  

6213  Komm. avgifter Cort Adlersgt. 5   kr         20 818,00   kr                  11 861,00    kr             15 000,00  

6213 Komm.avgifter barnehagen   kr         13 673,00   kr                  13 397,00    kr             14 000,00  

6215  Diverse driftskostnader C.O 5   kr       151 280,00   kr                173 248,00    kr           250 000,00  

6216  Forsikringer Cort Adlersgt. 5   kr         46 129,00   kr                  51 233,00    kr             55 000,00  

6217  Musikk/høytalerutstyr   kr         12 178,00   kr                    1 250,00    kr             10 000,00  

6219  Beregnet husleie barnehagen   kr       120 000,00   kr                120 000,00    kr           120 000,00  

6221 Vedl.hold, strøm og forsikring Barnas Hus   kr         23 708,00   kr                  22 388,00    kr             32 500,00  

6227  Forsikring Barnehagen   kr         17 924,00   kr                  14 472,00    kr             15 000,00  

6230  Driftsstøtte misjonsstasjoner   kr         30 000,00   kr                  15 000,00    kr             12 000,00  

6232  Forsikringer og diverse driftskostnader kon-
tor 

  kr           5 604,00   kr                    3 247,00    kr               3 500,00  

6260 Vaktmestertjenester barnehagen   kr         20 000,00   kr                  20 000,00    kr             20 000,00  

6261  Strøm, renovasjon Barnehagen   kr         23 793,00   kr                  30 761,00    kr             30 000,00  

6262  Kasserer barnehagen   kr         15 000,00   kr                  15 000,00    

6263  Bygn.messige kostn barnehagen   kr       144 907,00   kr                    4 577,00    kr             65 000,00  

6701  Honorar revisjon   kr         30 610,00   kr                  22 096,00    kr             25 000,00  

6702 Honorar revisjon barnehagen   kr           4 752,00   kr                  28 750,00    kr             20 000,00  

6705 Honorar regnskap   kr         51 678,00   kr                  59 308,00    kr             65 000,00  

6725 Honorar for juridisk bistad   kr                        -     kr                    5 000,00    
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6790  Honorarer evangelister, ikke oppg.pl.  kr                       3 000,00   kr                  18 000,00    kr                15 000,00  

6792  Honorarer sang og musikk  kr                     40 003,00   kr                  35 200,00    kr                30 000,00  

6800  Kontorrekvisita  kr                     18 386,00   kr                     7 
928,00  

  kr                15 000,00  

6805  Kontorkostnader, barnehagen  kr                                    -     kr                     2 
670,00  

  kr                  7 000,00  

6810  Datakostnader  kr                     46 843,00   kr                  30 028,00    kr                30 000,00  

6825  Trykk / portoutgifter Media  kr                     25 359,00   kr                  54 647,00    kr                50 000,00  

6840  Abbonnement  kr                       1 982,00   kr                     2 
610,00  

  kr                  2 500,00  

6860 Møte, kurs menigheten   kr                  16 356,00    kr                15 000,00  

6865 Møte, kurs barnehagen     kr                10 000,00  

6890  Annen kontorkostnad  kr                     14 880,00   kr                  11 717,00    kr                14 500,00  

6900  Telefon  kr                     11 598,00   kr                  11 460,00    kr                12 000,00  

6901 Telefon barnehagen  kr                       4 021,00   kr                     2 
954,00  

  kr                  3 000,00  

6940  Porto  kr                             
60,00  

 kr                     2 
733,00  

  kr                  2 000,00  

7100  Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig  kr                     14 358,00   kr                     7 
980,00  

  kr                12 000,00  

7140  Reisekostnad, ikke oppgavepliktig  kr                      -1 027,00   kr                        
296,00  

  kr                  6 000,00  

7141  Reisekostnader misjonærer og andre  kr                       5 000,00   kr                                 -      kr                20 000,00  

7160  Utgifter til fester  kr                                    -     kr                  15 105,00    kr                15 000,00  

7161  Diverse bevertning  kr                       7 584,00   kr                     3 
131,00  

  kr                  9 000,00  

7162 Kostnader formiddagstreffet  kr                       2 250,00   kr                     4 
503,00  

  kr                  4 500,00  

7320  Annonser  kr                     50 403,00   kr                  56 664,00    kr                55 000,00  

7420  Utgifter til blomster  kr                     21 490,00   kr                  11 071,00    kr                15 000,00  

7460  Gaver til misjonærer  kr                     41 020,00   kr                  70 000,00    kr                42 000,00  

7770  Bank- og kortgebyrer  kr                       7 277,00   kr                  10 630,00    kr                10 000,00  

7771  Gebyrer vedr OTP  kr                     17 875,00   kr                  35 619,00    kr                37 000,00  

7790  Andre kostnader menighetskassa  kr                       4 180,00   kr                     4 
780,00  

  kr                  5 000,00  

7791  Andre kostnader misjonskassa  kr                     36 750,00   kr                     2 
300,00  

  kr                56 400,00  

7792  Kostnader barnearbeidet  kr                     99 359,00   kr                116 918,00    kr             117 000,00  

7793  Driftsutgifter barnehagen  kr                     91 061,00   kr                106 313,00    kr             100 000,00  

7794  Kostnader ungdomsarbeidet  kr                     82 022,00   kr                117 132,00    kr             123 000,00  

7795  Evangeliseringstiltak  kr                     37 175,00   kr                  32 220,00    kr                86 600,00  

7797  Hjelpekasse  kr                       2 000,00   kr                                 -      kr                24 000,00  

7798  Mat barnehagen  kr                     35 426,00   kr                  48 506,00    kr                59 400,00  

 Andre kostnader  kr              1 743 657,00   kr           1 750 874,00    kr         2 089 900,00  

 Sum driftskostnader  kr              7 861 189,00   kr           8 196 890,00    kr         8 696 585,00  

 Driftsresultat  kr              1 359 744,00   kr                 52 850,00    kr           -274 945,00  

8070  Renteinntekter menigheten  kr                     16 700,00   kr                  19 332,00    kr                30 000,00  

 Finansinntekter  kr                    16 700,00   kr                 19 332,00    kr              30 000,00  

8150  Renter lån  kr                     43 067,00   kr                        
511,00  

  kr                               -    

 Finanskostnader  kr                    43 067,00   kr                       511,00    kr                             -    

      

  Resultat av driften  kr   1 333 377,00   kr       71 671,00    kr -244 945,00  

 Resultat menighetskassa kr 967 134,00  kr      191 578,00    kr        5 400,00  

 Resultat misjonskassa -kr 91 111,00  kr    -241 168,00    kr  -181 200,00  

 Resultat barne/ungd.arbeidet kr 116 314,00  kr        28 596,00    kr      28 000,00  

 Resultat barnehagen kr 341 040,00  kr        92 665,00    kr     -97 145,00  
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TenTro-elever i Pinsekirken Tabernaklet,  2021 

1.rekke fra venstre: Julia Berg, Thea Sæterstøl , Dyveke Bondkall,  Gabriella Arca-Nikolaisen, leder Adrian Arnoldsen 
2.rekke: Leder Hannah Waskaas Lien, Christoffer Amadeus Åsnes, Nathalie Zubieta, Nora Aakervik  
Bak: Pastor Helge Terje Gilbrant, leder Marius Lien, Daniel Torvund, Edgar Ariel Fernandez Heggernes,  
Nathanael Haugen DaSilva, Joel Kornmo Amundsen, leder Peter Johansen,  

Pinsekirken Tabernaklet Skien 
Besøksadresse: Cort Adelers gate 5 
Kontoradresse: Fredrik Stangs gate 12, 3717 Skien 
Kontortid: Tirsdag og onsdag kl 10-14 
Telefon: …………………………… . 46 97 13 57 
E-post: post@tabernaklet.no 
Pastor: Helge Terje Gilbrant ............... 90 53 62 95 
Barnepastor: Adrian Arnoldsen           45 44 85 71 
Ungdomspastor: Hannah W. Lien ....... 40 60 47 77 
Miljøarbeider. Sara Arnoldsen             41 45 95 83 
Adm.leder: Vidar Tellefsen ................. 90 94 67 27 
Konto.nr. Menighetskasse .............. 7202 05 26034 
Konto.nr. Barne-ungdomskasse…. 2610 15 31367 
PSGS giverkonto  ........................... 7177 05 81650 
 

www.tabernaklet.no 
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