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VÅRE MEDARBEIDERE: 
Egypt:  

Pauls’ ministry v/ Rasha og John med team 
Jordan: Rhanda 
Israel: Andy Ball 

Belgia: Miriam og Johnny Pettersen 
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!

Menighetsblad for 
Pinsekirken Tabernaklet Skien  

Besøksadresse:       Cort Adelers gate 5 

Kontoradresse:     Frederik Stangs gate 12 

Kontortid:              Tirsd. og onsd. kl.10-14 

Telefon:                 46 97 13 57 

Tlf. barnehagen:   46 97 13 51 

E-mail:                   post@tabernaklet.no 

Internett:               www.tabernaklet.no 

Pastor:                   Helge Terje Gilbrant 

Adm. leder:           Vidar Tellefsen 

Barnepastor:           Adrian Arnoldsen   

Ungdomspastor:     Hannah Waskaas Lien 

Miljøarbeider:         Sara Arnoldsen  

Kasserer:                Svein Follegg

Redaktør: H. T. Gilbrant 

Redaksjonskomité:  

Helge Terje Gilbrant: pastor@tabernaklet.no 

Vidar Tellefsen: vidar@tabernaklet.no 

 

 

Menighetens bankkonti: 

Bank menighetskasse: 7202.05.26034 

Bank misjon: 7202.05.26042 

Bank PSGS-gaver: 7177.05.81650 

Tabernaklets VIPPS nr: 11271

TABERNAKLET OG MISJON

Hvorfor er det så vanskelig for oss å leve slik bibelen oppfordrer oss til? 
Første tessalonikerbrev har mange veldige praktiske og konkrete opp- 
fordringer til oss, men av og til virker formaningene så uoppnåelig,  
som et luftslott eller ikke noe annet enn bare ord og teori. 
 
Bibelvers som 1. Tess. 5:16-18 kan utvilsomt være krevende for oss alle. Der 
skriver Paulus dette: “Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle 
forhold! For dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.” Dette er ikke 
“herlighetsteologi” eller lignende teorier, men praktisk undervisning, gitt 
av en apostel som selv opplevde mange hverdager. 
 
Samtidig som Paulus taler om glede og takknemlighet, minner Paulus les-
erne om hvordan han og følge var blitt plaget i Filippi og hvor mye han 
“strevde og slet” da de sist var på besøk i Tessaloniki. Vi møter Paulus sin 
sterke formaning om at et møte med Gud forandrer liv! Samtidig som Pau-
lus understreker at for å få denne nye livskursen er begreper som tro, håp 
og kjærlighet (1:1-3) umistelige verdier. 
 
Dette brevet er trolig det eldste av alle Paulus sine brev, og dermed det eldste 
kristne skrift vi har bevart. Nettopp i dette tidlige brevet får vi en sterk for-
maning om hva vi skal tro om Jesu gjenkomst og hvordan det bør påvirke 
våre daglige liv og daglige valg.  
 
For å nevne en ting til, i kapittel fire leser vi en direkte formaning om å leve 
liv innvidd til Gud. Pauls skriver: “For øvrig, søsken, ber og oppfordrer vi 
dere i Herren Jesus: Dere har mottatt og lært av oss hvordan dere bør leve 
og være til glede for Gud, og slik lever dere allerede. Men dere må gjøre 
enda større fremskritt i dette!” (4:1)  
 
Dette brevet  kommer til oss fra den aller tidligste kirkehistorie, skrevet av 
Paulus til en lokal menighet, men ment til opplesning i en videre krets, “For 
Herrens skyld pålegger jeg dere å lese opp dette brevet for dem alle” (5:27). 
Innholdet i dette brevet planlegger vi å gi en særlig oppmerksomhet denne 
høsten. Vi vil begynne på samlingssøndagen 21. august og vil før jul ha 
stoppet for 8 sentrale og viktige tema som Paulus nettopp i dette brevet 
hjelper oss å fokusere på.  
 
Jeg tror og håper vi kan glede oss til en systematisk og inspirerende gjen-
nomgang av dette brevet fra Paulus hånd. Bibelen er gitt til oss av Gud og 
skriften er nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i 
rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all 
god gjerning. 
 
Helge Terje Gilbrant

1. tessalonikerbrev 
Vær alltid glade
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INFORMASJON

Døde: 
Tove Margareth Berg Hansen 09.01.2022 
Ezechias Nkurabaganya 20.01.2022 
Kjell Bratsberg           01.03.2022 
Torger Torgersen        22.03.2022 
John Ivar Langerud    23.03.2022 
 

Einar Christensen             18.12.2022 
 
Elisabeth Røed                 19.09.2022 
 
Ole Hartvik Olsen             27.07.2022 
Jan Per Wikheim               14.08.2022 
Oddmund Birkelund         21.09.2022 
Jens Kristian Teigen          02.10.2022 
Bjørg Turid Olsen              14.11.2022 
Torunn Løvli                     15.12.2022 
 
Nils Arne Lindgren            09.10.2022 
Britt Karin Vestøyl            03.11.2022 
Randi Westland                04.11.2022 
Allan Willy Karlsen           16.11.2022 
Erling Follegg                   24.12.2022 
 
Turid Haave Thorjussen    09.08.2022 
Ellen Øvrum                     15.08.2022  
Svein Olav Drågen           18.09.2022 
Torunn Sørensen              24.11.2022 
Bjørg Gurly Dahlen           09.12.2022 
Even Walther Grüner        16.12.2022 
 
Kjell Tore Tolnes                09.07.2022 
Adela Olga Montiel Sepulveda 17.08.2022 
Kjell Erik Wolden              23.09.2022 
Edel Thorjussen                30.09.2022  
Anne Marit Kinnerud       09.10.2022 
Jan Becker                        19.11.2022 
Kari-Margrete Rensel Løvgren 20.11.2022 
Anne-Berit Holte Langmyr 27.11.2022 
 
Sverre Reiersen                23.07.2022 
Øistein Tallaksen              06.08.2022 
Elisabeth Bjervamoen      14.08.2022 
Ole Helge Viken                27.08.2022 
Ragna Marie Tuva Sollid   02.10.2022 
Helene Børresen               02.10.2022 
Anne Kristin Lindberg       11.12.2022 
Anne-Kathrine Fossmo     16.12.2022 

Sommerprogrammet i Tabernaklet blir som det har vært de siste 
årene! 
Søndager kl 11.00  . . . . . . . . . . . . .Gudstjeneste 
Tirsdager kl 11.00  . . . . . . . . . . . . .Bønnens time 
Onsdager kl 19.00  . . . . . . . . . . . .Sommerkveld 
(29. juni, 6. juli, 13. juli, 20. juli og 27. juli)   
Søndag 14. august kl. 19.00  . . . .Kveldsmøte 
Søndag 21. august kl. 11.00  . . . .Samlingssøndag  
Telemarkstevne i Fyresdal 19. til 24. juli 
Kick-off Weekend i Fyresdal 2. til 4. september 

Noen glimt av hva som skjer i  
Pinsekirken Tabernaklet 
Skien 

MENIGHETSKONTORET 
Kontortid tirsdag og onsdag kl. 10.00-14.00. 
Tlf. 46 97 13 57. Ta kontakt – vi hjelper deg! 

Tlf. Tabernaklets barnehage: 46 97 13 51. 

Velkommen til Pinsekirken Tabernaklet Skien!
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JUBILANTER

KICK-OFF WEEKEND – TABERNAKLET 
(menighets-weekend) 
2. – 4. september Fyresdal Kurs & Leirsted   
Meld deg og dine på ved å kontakte menighetskontoret, e-post: 
post@tabernaklet.no  Ved påmelding: Oppgi navn og alder  
på deltagerne, samt ønsket boform. Priser og info.  
Kontakt menighetskontoret tlf. 46 97 13 57   
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Derfor startet vi SMÅBARNSSANG!

Småbarnssang ble startet opp 23. mars 2022. Vi møtes hver 
onsdag ettermiddag og på det meste har det vært påmeldt 
26 voksne og 30 barn. Hver onsdag åpner dørene kl. 16:00 
nede i kafeen. Vi setter frem aktiviteter til barna og en stor 
lekematte til babyene. Kl. 17:00 serveres det middag..  
 
Småbarnssang er viktig  
Vi ser at barna blir tryggere og tryggere for hver gang de 
kommer. De blir kjent med hverandre og leker sammen, 
kjent med lokalet vårt og føler seg hjemme her. De blir sett 
og er en del av fellesskapet vårt! Det musikalske minnet vårt 
er noe vi har med oss gjennom hele livet. Sanger vekker  
følelser og minner. Vi ønsker å formidle et positivt Guds-
bilde og gjøre dette enkelt gjennom sang og musikk.  
 
Samtidig er relasjonene blant de voksne viktig! Vi ønsker å 
være til stede midt inn i den hektiske hverdagen. Foreldre i 
samme livssituasjon blir kjent med hverandre og får et 
ukentlig møtepunkt hos oss i Tabernaklet. De får en positiv 
opplevelse av kirken vår og føler seg velkommen og 
hjemme.  

Oppdatering fra babysang 
Babysang har virkelig blomstret i 2021 og 2022. Det har 
vært mange mødre, fedre og babyer innom. Flere har kom-
met regelmessig hver onsdag i sin permisjonstid. Nå før 
sommeren er det overtall av fedre som kommer, og det er 
skikkelig gøy!  
 
Vi har fått mange fine tilbakemeldinger fra foreldrene som 
har vært med på babysang. Dette er en tilbakemelding fra 
en av fedrene: «Jeg blir så glad av sangene som blir sunget på 
babysang. Vi synger de mye hjemme etter vi lærte de her! Jeg er 
ikke kjent med kristne sanger, men plutselig synger jeg for søn-
nen min: «Be så skal du få, let så skal du finne» og «Min Gud 
er så stor, så sterk og så mektig - det finnes ingenting han ikke 
kan». Det rareste er at jeg blir glad av sangene jeg også.  
 
Takk for at dere er med oss i bønn!  

 
Sara Arnoldsen 
miljøarbeider Unge voksne 

I løpet av de to årene vi har hatt babysang i Tabernaklet, har det vært mer enn 40  
mødre og fedre innom lokalene våre! Her har vi tilrettelagt for verdifull kvalitetstid mellom  

mor/far og baby. Vi har også skapt et møtepunkt der nybakte foreldre møtes og deler erfaringer  
midt i den spesielle tiden det er å ha en ny baby i hus. Når permisjonen er ferdig skal mamma  

og pappa ofte tilbake i jobb og barnet starter i barnehagen. Vi så etterhvert behovet for  
et møtepunkt der småbarnsfamilier kan møtes på ettermiddagen. 
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Fra barnekirken

RELEASED 
I Released (ungdomsarbeidet) har vi denne sesongen hatt 
litt ekstra fokus på rekruttering til team (frivillige) og vi ser 
at fler og fler ønsker å ta del i å være med å bygge et hjem 
for andre. Det syns vi er skikkelig stas. Vi er stolte over gjen-
gen med ungdommer som både tar ansvar i praktiske ting, 
men som også er utrolig flinke til å inkludere å se de nye 
som kommer. Ungdommen er også utrolig villige til å lære 
nye ting og vi har blant annet en pianist som har lært seg 
bassgitar og en vokalist som har begynt å lære el-gitar da vi 
mangler dette i lovsangsteamet. Dette blir vi både glad og 
rørt av. 
 
Denne våren har vi endelig fått mulighet til å samles flere 
igjen. I starten av April var det «the send: pre-gathering» i 
Evangeliehuset hvor vi ladet opp til The Send som skal være 
i Telenor Arena i slutten av juni. Det var over 350 ungdom-
mer der fra hele fylket og det var gøy å endelig kunne samles 
i store grupper igjen.  
 
I år børstet vi også støv av 16. mai-konserten. Det ble en 
kjempekveld med moro fra start til slutt. Vi hadde både  
lokale og eksterne artister på besøk og ungdommen var  
superfornøyd med kvelden. Vi bikket 100 ungdommer og 
er alt i gang med å planlegge neste år. Skien Kommune støt-
tet arrangementet med 40 000 noe vi også er utrolig takk-
nemlige for. Tusen takk for alle som bakte boller, pizza og 
lignende. 

Vår store visjon i ungdomsarbeidet er å legge til rette for en 
tro som varer. Vi vet dessverre at 70% av barn og unge som 
vokser opp i menigheter og kirker i dag forlater troen sin. 
Som ungdomsarbeid gjør vi det vi kan for å utruste ung-
dommen til å møte de utfordringene som skulle komme, å 
stå støtt i troen sin. Vi tror deltagelse i kirken er en viktig 
del av å bygge tro. Derfor jobber vi for at Released skal være 
et sted de ikke bare hører om Jesus, men også lærer utøver 
tro både i bønn, lovsang og tjeneste i kirken.  

Nå er det godt med sommer. Endelig kan vi bruke våre fine 
uteplasser både ved barnas hus og i barnehagen. For i Barne-
kirken og på tweens har vi høyt energinivå og kan trenge 
litt større løpeplass når været er fint. 
 
Som barnepastor gleder det meg at vi klarer å skape så 
mange fine øyeblikk der barna koser seg i kirken. Vi ser sje-
nerte bli modige, vi ser nye vennskap bli til og tillit mellom 
barna vokser. På papiret er vi nok barn til å fylle to fulle fot-
ballag på en søndag. Etter samfunnet åpnet igjen har vi sett 
en hyggelig liten økning i barnekirkens oppmøte, men det 
er fortsatt mange vi savner!  
 
Vi har det så gøy og har et opplegg vi virkelig tror på. Du 
og dine barn er ønsket!  Til høsten vil vi samarbeide bedre 
med dere der hjemme. Vi kommer til å ha foreldremøter i 
barnekirken. Her jobber vi sammen for å bygge en tro som 
varer.  
 

I april hadde vi også en vellykket påskevandring. Ca 300 
barnehagebarn  og ansatte fra hele Skien tok turen innom 
og alle var strålende fornøyde. Det skjer noe i rommet når 
“Peter” roper ut: JESUS LEVER! Det er et privilegie å få 
møte så mange som vil høre den fineste historien vi har og 
flere ønsker vi også skal lage opplegg for julehistorien. I år 
var det ekstra stas at påskevandrings grunnlegger, Gun Foll-
egg, var med og ledet oss, sammen med Amalie Grinlia og 
undertegnede var det en opplevelse. 
 
Når du leser dette er Barnepastoren allerede godt i gang 
med sin pappaperm. Nå er det bare å omfavne sommeren, 
spise is, lese i bibelen, øve på playstationspill til tweens-
klubben, lære nye danser og ikke minste leke med familien.  
 
God sommer! 
 
Adrian 
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Etter den alvorlige Tsjernobyl ulykken i 1986 har det blitt 
bygd en god og varm relasjon mellom Pinsekirken Taberna-
klet og Filadelfiakirken i Kiev. Pastorparet Olga og Anatoliy 
har ved flere anledninger besøkt oss i Skien. Mange fra vår 
menighet har også hatt gleden av å besøke Filadelfia i Kiev 
og sett det arbeidet som våre venner leder. 
 
Menigheten Filadelfia Kiev har 715 medlemmer og på tross 
av krig er mye av kirkens virksomhet fortsatt i gang. Hver 
morgen kl 08:00 er det samling til inderlig bønn og på  søn-

dagene er det storsamling i kirken. Men selv om mye er likt 
er likevel på en måte alt veldig, veldig annerledes. 
 
Flere av kirkens pastorer tok med seg sine familier og flyktet 
til tryggere steder, men i det siste har flere kommet tilbake 
til byen. Behovene i Kiev er store, mange trenger helsehjelp 
for både fysiske sykdommer, psykiske belastninger og vei-
ledning i åndelige spørsmål. Filadelfiakirken legger til rette 
for både lege og sjelesorg, i tillegg til utdeling av både mat 
og annet som er nødvendig. 

Ukraina

Pastorparet Olga og Anatoliy Kozachok 
sender en hilsen fra menigheten Filadelfia  
Kiev.

Tidlig om morgenen torsdag 24. februar kom meldingen om at russiske styrker  
hadde invadert Ukraina. Det vi hadde fryktet, men i det lengste trodde kunne unngås,  

var et faktum. Våre tanker og bønner er for alle som rammes av krigens forferdeligheter,  
men særlig ber vi for våre samarbeidspartnere som til daglig forsøker å hjelpe, lindre og trøste.
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Pastorparet Olga og Anatoliy Kozachok har betjent menig-
heten Filadelfia siden 1998, og de svarer villig og imøte-
kommende på spørsmål om å sende noen ord til PT- 
Kontakt: 
 
 
– Kjære søstre og brødre i Pinsekirken Tabernaklet Skien.  
Vi hilser dere med fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kris-
tus. 
 
Anatoliy og jeg, sammen med hele eldsteråd og menighet i 
Filadelfia Kiev, vil takke dere for alt godt vi har fått dele i 
alle de årene vi har bedt for hverandre og besøkt hverandre. 
Takk for generøse gaver som vi har mottatt, det har vært til 
stor hjelp for mange nødlidende. 
 
Krigen har påført oss en uendelighet av lidelse. Vanlige sivile 
ukrainere, også kvinner og barn, blir utsatt for ting vi ikke 
orker å beskrive. Vi roper til Gud om hjelp og utfrielse.  
 
Straks krigen begynte opplevde vi at mange kom til vår 
kirke for å få støtte. Det var store behov for å få medisinsk 
og psykologisk hjelp. På kort tid gjorde vi om både søn-
dagsskolerom og pastorkontor til konsultasjonsrom for sjele- 
sørger og lege. Vi har hatt stort behov av medisiner og annet 
utstyr, heldigvis har vi fått noe fra staten. I det siste har vi 
også mottatt medisiner fra private hjelpeorganisasjoner slik 
at vi nå har det aller mest nødvendige. 
 

Det er sommer i Ukraina, trær, gress og blomstrer vokser, 
vi ser livet utfolde seg. Samtidig opplever vi krigens øde-
leggelser med lidelse og død. Vi opplevde stadig flyalarmer, 
etter en pause med angrep mot Kiev har vi igjen opplevd 
rakettnedslag i byen vår. 
 
På pinsefestens dag, for snart 2000 år siden, skjedde det noe 
overnaturlig. Disiplene ble fylt med guddommelig kraft til 
liv og tjeneste. Nå i denne vanskelige tiden for landet vårt, 
føler vi virkelig at Den hellige ånd gir oss mot til å tjene 
Gud. Vi kjenner at det bare er når Herren, gjennom Den 
hellige ånd, gir oss styrke at vi kan makte å bli stående. 
 
Pinsedag markerte begynnelsen av et nytt kapittel der Guds 
gode plan blir tydelig. Det vi mennesker ikke makter med 
egen styrke, det gjør Gud ved Den hellige ånds kraft. Hver 
generasjon trenger å forstå sin avhengighet av Åndens kraft 
til visdom, kunnskap og mektige gjerninger. Mitt i våre dag-
lige prøvelser får vi kjenner at Gud kommer til oss med  
Åndens nærvær, det er vi så ubeskrivelig takknemlige for. 
 
Kjære gode venner i Pinsekirken Tabernaklet, enda en gang 
takker vi for både forbønn og økonomiske gaver. Vi er så 
takknemlig for at vi kan huske hverandre i våre bønner. 
 
Deres i Herren. 
 
Olga og Anatoliy 
 

Bilder fra hjelpearbeidet i Kiev.



MENIGHETEN

8

Oppvekst i Kasakhstan  Johanne, de fleste i Norge vet litt 
eller ingenting om Kasakh- stan, men du vet mye om det 
landet og de som bor der, fortell og forklar. 
– Jeg var  måneder gammel da mine foreldre, Harald og 
Mette, tok med min eldre søster Rannveig og meg for å bli 
misjonærer i Kasakhstan. Årene i Kasakhstan var for meg, 
så langt jeg kan huske, fantastiske år. Mamma og pappa for-
teller at da vi flyttet hjem tok det to år før jeg ikke lenger 
lengtet tilbake til Kasakhstan. Det var vel ikke landet som 
jeg savnet, men gode venner. Barn knytter jo fort kontakter 
og jeg har aldri hatt vanskeligheter med å bygge vennskap. 
– Selv om jeg bare var 7 år da vi reiste tilbake til Norge tror 

jeg årene i Kasakhstan gjorde noe med meg. Selvfølgelig var 
det ikke Kasakhstan alene som påvirket meg, jeg vokste jo 
opp i en familie med sterkt fokus på misjon og andre kul-
turer, men det at jeg så tidlig fikk venner med andre tradi-
sjoner har nok gjort at det for meg er veldig naturlig å ha 
en litt videre horisont enn bare det typisk norske. 
 
Hjerte for misjon  – Jeg merker at jeg er genuint interessert 
i kultur. Og da særlig i en sammenheng med tro og misjon. 
Fremtiden vet vi jo ikke så mye om, men jeg håper at jeg 
skal kunne bety noe for andre mennesker med annen bak-
grunn enn bare det norske. Om fremtiden blir å arbeide i 

Johanne Vindenes
Johanne Vindenes kom sammen med foreldre og søsken flyttende til Skien i 2012,  

de fant fort Pinsekirken Tabernaklet som sin menighet. Nå har Johanne rukket å bli 22 år,  
hun har bodd 7 år i Kasakhstan, så noen år i Stavanger før hun flyttet til Skien.  

Johanne har også fått tid til seks måneder på DTS i Australia og er nå sykepleierstudent.  
De siste 10 månedene har hun vært vikar for en del av  oppgavene som ungdomspastoren har  

ansvaret for. Med Johannes bakgrunn er personlighet er det kanskje ikke så uventet  
at misjon evangelieformidling er noe av det som Johanne er mye opptatt av.



Norge eller i et annet land vil jo tiden vise. Om det blir som 
helsearbeider, misjonær eller noe helt annet blir også spenn-
ende å finne ut av, særlig for meg... Uansett hvordan det 
blir tror jeg nok at jeg er betydelig mer interessert i misjon 
enn folk flest. Kanskje er det noen som har spesielt kall til 
å krysse både kulturelle grenser og landegrenser? 
 
– Den siste boka jeg har lest er den gamle misjonsboka skre-
vet av Bruce Olson: For dette korset skal du dø. Det er en 
gripende bok om kallsopplevelse og kultur utfordringer. 
Når jeg leser en slik bok tenker jeg at Gud har lagt ned noe 
av seg selv i alle kulturer, noe som på ne måte forbereder 
hjerter og sinn for fortellingen om Gud og hans godhet. 
 
Trosaspektet  Johanne, du har vokst opp i en familie med 
et sterkt evangeliserende fokus. Foreldre med mye reflek-
sjon, men likevel med en sterk tro på både Gud og hans 
nærvær i hverdagen. Hvordan er det med din egen tro, har 
det vært vanskelig for deg å virkelig tro på Gud og det bi-
belen sier? 
 
– Når jeg tenker på hva jeg faktisk tror på så forstår jeg jo 
at det menneskelig sett er nokså utrolig. Altså, det å tro på 
jomfrufødsel og at profeten Jona blir slukt av en stor fisk 
og tre dager senere blir spyttet levende på land for så å bli 
misjonær i veden byen Ninive, det er jo nokså spesielt. Men 
så er det nå slik, jeg tror faktisk på det. Tro har egentlig aldri 
vært spesielt vanskelig for meg. Jeg fant tidlig trygghet i at 
det måtte være en Gud, hele universet fra det store til det 
lille viser jo det tydelig, tenker jeg. Forresten, det er en ting 
som jeg har slitt med å tro på. Det er at Gud faktisk er så 
god, tålmodig og kjærlighetsfull som han sier han er. Hvor-
dan er det mulig at Gud kan være så god? Men jeg tror på 
det også! Gud er bare god!  

Ungdomsarbeideren  Johanne, da ungdomspastor Hannah 
i september skulle ut i fødselspermisjon så ble du spurt om 
å ta en del av hennes ansvarsområder. Du har de siste ti må-
nedene hatt medansvar for både konfirmasjonsundervisnin-
gen, samlinger for ungdommene på fredagskvelden og ikke 
minst oppfølging av personer  i vårt miljø som tenger både 
oppmuntring og hjelp.  
 
Som menighet har vi opplevde din innsats som helt fantas-
tisk bra. At du, sammen med Marius Waskaas Lien, har vi-
dereført ungdomsarbeidet den perioden har vært det vi kan 
kalle en “innertier”, men hvordan her dette vært for deg? 
 
– Helt fantastisk! Jeg må si at det å være i en slik oppgave 
sammen med Marius har vært helt topp. Året har vært litt 
preget av koronarestriksjoner, men jeg synes vi har vært 
flinke til likevel å gjøre det kjekt for ungdommene. Ung-
domsarbeidet vårt har jo vokst og vi ser at mange finner seg 
til rette i vårt ungdomsmiljø. Vi strever jo med å integrere 
ungdommene også i hovedgudstjenesten på søndag, men vi 
tror også det vil bli enda bedre. Jeg tror det er viktig å bygge 
gode vaner fra man er ung, og det å delta i gudstjenestene 
er en god vane for hele livet. 
 
– Vi gleder oss til høstens Kick-Off i Fyresdal og håper at 
vi skal få med oss en del av ungdommene på det arrange-
mentet. Jeg merker at mange av ungdommene synes det er 
stas når noen av de eldre komme og sier hei og tar initiativ 
til en samtale. Det er mye fint med å være i en flergenera-
sjons kirke. 
 
 
 
 

9

MENIGHETEN

Kasakhstan er på størrelse med hele 
Vest-Europa, og er det niende største 
landet i verden, mer enn 7 ganger  
så stort som Norge. Innbyggertallet  
i Kasakhstan er nesten 19 millioner. 
Kasakhstan er den sterkeste økono-
mien i Sentral-Asia. Livet til  
befolkningen derimot preges av store 
miljøproblemer fra sovjettiden og 
manglende menneskerettigheter i et 
autoritært regime. Den mest utbredte 
religionen i Kasakhstan er islam, som 
70 prosent av befolkningen tilhører. 
26 prosent er kristne, hovedsakelig 
russisk-ortodokse.  
(Kilde: FN og SNL)
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Ole Hartvig Olsen (84) 
Jeg hadde bare hørt om Ole Hartvig Olsen, denne velomtalte personligheten på «Bakkane»  

som var så godt likt blant alle. Jeg ringte ned for å høre om det passet og møtes for en prat.  
Alt har en begynnelse, generasjoner før vi selv ser dagens lys. Ole er reflektert og har en agenda. 

Han ønsker å fortelle slik det virkelig var. 

Bakgrunn «Min farfar reiste fra farmor og fire unger, til 
Amerika. Det må ha vært i 1910. Og siden har ingen hørt 
en bokstav fra ham. Min far og søsken ble tatt i midlertidig 
forvaring hos deres farmor. Far min og en av søstrene hans 
ble lagt i en sånn amerikansk gyngestol med høy rygg, i to 
år. Søstera til min far lå på armlenet og holdt seg fast der 
mens broren sov. – Etter en stund tok kommunen over. 
Min tante ble sendt til Løten i fosterhjem og min far ble 
innlagt på Ullevål sykehus for å rette ut ryggen. Der lå han 
i strekk i to år. Da han kom til hektene, ble det søkt om 

han kunne gjenforenes med søstera som bodde på Løten, 
og det ble godtatt. Far bodde der til han ble konfirmert, så 
var det rett ut i det arbeidet som fantes, og han traff min 
mor som ung mann. Jeg vet at min mor var en god støtte 
for ham fra den dag de traff hverandre. Jeg har ingen dårlige 
minner om dem. Min far var preget av den vanskelige opp-
veksten, slet med mindreverdigkomplekser og var samtidig 
lett antennelig, men mor var flink til å roe ham. De var som 
folk flest hardt arbeidende, og nølte ikke med å flytte dit 
det var ledig gårdsarbeid å få. 
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Skolegang  «Jeg begynte på skolen i 1944 under krigen og 
skifta skole tre ganger det første året.  
 
Jeg begynte på Holm skole i Nittedal, borte ved Nittedal 
kirke. Jeg hadde lang skolevei den gangen. 
 
Det som henger igjen i nesa mi fra den skolen, var krise-
viskelæret, den lufta satt i nesen min i år etterpå. Deretter 
flytta vi til Lier der foreldrene mine hadde fått 
gårdsarbeid. Etter krigsslutt flytta vi hjem til 
Nannestad, rett utenfor Lillestrøm. Den 
første lærerinna jeg fikk der lærte jeg ingen 
ting av, for hun var rene sersjanten. Da 
skoleåret var slutt, flytta ho lengre opp i 
bygda. Jeg starta opp igjen, og læreren 
jeg fikk de neste tre årene var helt rolig, 
og jeg tok til meg alt som skulle læres. 
Magne Barneblad (utgitt 1891–1989, 
IOGT) var det eneste vi fikk lese. Jeg fikk 
til og med i oppgave at jeg skulle lese på felles 
juletrefest med den andre skolen. Rett foran der 
jeg skulle lese, satt ‘sersjanten’. Hun var sanglærer på 
den andre skolen. Før jeg skulle opp å lese kom overlæreren 
og sa at jeg måtte glemme komma og punktum, for nå 
hadde vi dårlig tid i programmet. ‘Bare kjør på rett igjen-
nom’. Det var greit og jeg kjørte på som bare det. Det gikk 
som på ruller, men da jeg var ferdig med å lese så kom hun 
sinna lærerinna og sa – ‘hvem er det som har lært deg å lesa 
?’ ‘Ja det er i hvert fall ikke deg,’ sa jeg. – Men min egen 
lærerinne sto ved siden av meg og sa – ‘sånn skal du ikke 
svara’ – så da fikk jeg kjeft.  Senere fortsatte jeg på fram-
haldsskolen, det var jo bare tvers over veien.»   
 
Konfirmasjon  Jeg ble konfirmert i Ullensaker kirke. Hei-
berg Gjerstad var prest fra Lofoten, artig type. Det var rett 
før han skulle gå av med pensjon. Da han skulle preke sa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

han at det er tretten av dere jenter og tretten av dere gutter 
– da får vi håpe at dere kommer tilbake to og to. Dere skal 
bli tatt vel imot, og det var et par stykker som gifta seg blant 
oss. Under høring så ble vi stilt opp på hver vår side av 
midtgangen. Hvis du ikke kom på hva du skulle svare, så 
gikk han bare videre. Han hengte ikke ut noen. Og du 
skulle hørt ham synge, det ljoma i den svære kirka. Kors-

kirke i tre – veldig fin klang i det rommet. Året etter slo 
lynet ned i kirken og den brant helt ned. Det 

eneste som ble redda ut var døpefonten. 
 

Sjømann- og yrkesliv  «Jeg seilte noen år 
for Fred Olsens rederi, tidlig på 60-tallet 
med bananlast fra Columbia til Italia. 
Båten het Bajamar. Spanjolene om bord 
hadde det så moro med navnet. Baja-
mar på spansk, betyr ‘under vann’. På en 

av overfartene oppdaget vi en blindpas-
sasjer.  Å komme til Italia med en blind-

passasjer.., da blir det veldig oppgjør med 
‘polisær’ og greier. Men skipperen bestemte at 

han skulle hyres på og kontakta rederiet ... og det gikk 
så bra det kunne gjøre. Båtsmannen var likevel skeptisk og 
ville teste ham. «Kan du spleise tau og vaiere ?» «Ja det kan 
jeg» sa han. Han fikk fast jobb resten av turen og satt under 
bakken og jobba hver eneste dag. Båtsmannen la merke til 
arbeidet hans og formidla videre til skipperen at det var det 
peneste arbeidet han hadde sett, helt strøkent, hadde aldri 
sett makent. Ikke noe som stakk ut her og der. Han fikk 
full ros og det viste seg at da han kom om bord hadde han 
alle papirer i orden for å bli hyra, men han fikk ikke hyre 
nede i Colombia for der var det bare kluss, borgerkrig og 
greier.» 
 
I likhet med beretninger om den omsorgsfulle kapteinen 
om bord på Bajamar, liker Ole å fremheve de gode men-
neskene han har møtt gjennom et langt yrkesliv, som virke-
lig brydde seg om medmenneskene. På Borregaard Cellulose 
møtte han Rolf Kolshus.  
 
«Han var sønn av forstander i Filadelfia i Sarpsborg og ville 
ha meg med på søndagsmøte i menigheten. Nei, jeg visste 
ikke helt. ‘Gjør hva du vil, men kommer du ikke, sender 
jeg 200 søndagskoleunger opp for å hente deg’. Da var det 
bare å møte opp da. Vi ble ganske godt kjent. Rolf Kolshus, 
var en sosial personlighet, uten noe ovenfra og ned hold-
ning.»  
 
Livets tunge stunder  «Min første kone og jeg hadde noe 
fint, det å snakke seg gjennom de vanskelige tingene som 
alle vet kommer, og da er det mye lettere å slippe taket. Hun 
jeg var gift med var litt av en virtuos på gitaren, veldig moro. 
Når jeg gikk på jobben om morran så hang gitaren oppe på 

Ole Hartvig Olsen,  
gift med Bjørg Turid  

Olsen i 31 år og  
tilsluttet Pinsekirken  
Tabernaklet i Skien  

i 2007.

Barnebladet Magne 
var det eneste vi  
fikk lese, forteller  
Ole Hartvig Olsen.
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veggen. Og hun kunne ha sånne mørke perioder, og da 
jeg kom hjem så lå gitaren på sofaen. Hun hadde ikke 
greid å henge den opp. Og da visste jeg at det hadde gått 
en kule varmt her og hun hadde hatt det mørkt en 
stund, men da jeg kom hjem da var alt bra liksom. Vi 
satte oss ned og snakket ut om hele tilværelsen for begge 
to, og siden var det aldri mer nevnt. Folk venter og ven-
ter. Det er vel like greit å få det avgjort på forhånd, så 
vet du hva som skjer. Da jeg stod der i kirken ved siden 
av båren hennes, noe jeg hadde grudd meg til, følte meg 
så rolig der, foran folk fra alle slags menigheter, og var i 
stand til å si det som jeg hadde tenkt til å si. Kraften fikk 
jeg fra det at vi hadde prata ut, og det bør folk gjøre. 
Ikke krangle om det, men snakke om det.»  
 
Kirke- og trosliv  ‘Gud frelser ikke menigheter. Gud 
frelser mennesker’, var det en som sa til meg. Jeg husker 
ikke hvem som sa det, men det falt meg så klart i hue 
med en gang.  Det står jo: .. ‘Den som tror på meg..’ – 
det er enkelt person det. Det står jo ikke at det som blir 
sagt rundt omkring.. det er ikke forskjell på folk. Disip-
lene tvilte dem også, selv om dem hadde vært med på 
alt sammen. Det som skjedde i påsken den gangen synes 
jeg er helt fantastisk.  
Jeg har kommet til at hvis jeg har gjort en tabbe og jeg 
har gjort opp det med han der oppe, så er det greit. Bare 
se på alle dem som kommer fra Evangeliesenteret, dem 
har jo vært der både en, to og tre ganger – men når de 
kommer tilbake og har gjort opp for de greiene, da er de 
uansett en fri mann eller kvinne likevel. Da skal ikke 
noen blande seg inn i det. 
 
Jeg synes den gamle versjonen av bibelen er lettere å for-
stå. Vi går jo i kjerka for å høre hva som står i boka. Jeg 
er litt lei av alle disse nye ‘bibelutgivelsene’. Modernise-
ring av skriften gjør det ikke nødvendigvis enklere å lese. 
F.eks. der det står eder kan du sette inn dere. Det for-
andrer ikke setningen. Det kommer eldre folk og yngre 
folk på et møte, så burde vi få vekk forskjellene og i ste-
det ha ett felles språk. Jeg mener tekstene og betydnin-
gen bør være leselig for alle. Hvis ikke alle forstår teksten, 
så blir det bom. Hvis du ikke får det inn, så hjelper det 
ingen ting.  
 
Fortsettelsen  I denne artikkelen har det kun vært plass 
til fragmenter av Ole Hartvig Olsens tallrike beretninger. 
Ole forteller slik tingene var, uten bitterhet og samtidig 
med refleksjoner over de gode menneskene han har 
møtt. «Et vakkert sinn», er den karakteristikken som har 
festet seg etter å ha blitt kjent med Ole og gleder meg til 
å ta del i mer tid sammen med ham, denne mannen som 
er så lett å like. 
 
Bengt Quarsten 

 
 
 
 
 
 
 
 
        Av Harald Vindenes 
 
Er penger roten til alt ondt? Nei, kjærligheten til penger er 
roten til alt ondt, 1Tim 6.10. I pengekjærhet ligger have-
syke, egoisme og jaget etter makt, innflytelse, aksept, opp-
merksomhet og popularitet. Dette er nok litt av årsaken til 
at vi har en slik motstand og forakt for å snakke om penger 
i kirken. Nettopp frykten for at makten skal misbrukes, at 
mennesker skal bli korrupte og at vi skal tvinges med skyld-
følelse til å gi?  

GIVERTJENESTE 
– en døråpner til  
   videre tjeneste



Penger og privatliv  Ved å snakke om penger tråkker man 
langt inn i privatlivet til folk flest og de bibelske prinsippene 
blir plutselig aktuelle for oss alle. Men, i økonomien din er 
muligheten til velsignelse, vekst og fremgang. I denne teks-
ten vil jeg fokusere på penger som døråpner for tjeneste og 
velsignelse i vårt eget liv. 
 
De årene vi var ute i misjon var vi veldig bevisst på ganske 
tidlig å undervise nyfrelste om viktigheten og muligheten 
av givertjenesten. Også for de fattige var det svært viktig å 
få i gang fast givertjeneste. Alle har noe å gi. Om du har 
lite, så er 10 prosent ikke så mye. Vi var vitne til igjen og 
igjen at når fattige mennesker begynte å gi så tok det ikke 
lang tid før velsignelsene begynte å komme over deres liv, 
og ofte ble de «løftet» ut av den største fattigdommen. 
 
 
 

Penger er ikke onde, men tilgang til penger forsterker det 
som finnes i hjertet ditt, derfor kreves det modenhet og ka-
rakter for å omgås penger.  
 
Hva sier Guds Ord om det å gi?  “Gi, så skal dere få: Et 
godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få 
i fanget. For i det målet dere selv måler med, skal det også 
måles opp til dere.” (Luk 6,38) Penger har en tendens til å 
gripe fatt i oss og kontrollere oss. Lysten etter mer eller fryk-
ten for ikke å ha nok er like ille, fordi det tar Guds plass 
som vår forsørger og Herre. Det «å gi» tenker jeg er Guds 
medisin for å bryte pengenes makt over oss. 
 
Bibelen sier veldig mye om å gi, om penger, om økonomi, 
og lydighet i disse tingene. Det er et nært forhold mellom 
å gi og å få tilbake. Det samme målet som du bruker når 
du gir vil bli brukt når Gud gir tilbake. Hvor mye du blir 
velsignet står ofte i forhold til hvordan du gir. Våger du å 
teste Gud på dette? Penger er forresten det eneste området 
at Gud sier «Prøv meg». 
 
“Om dere ikke har vært tro når det gjelder den uhederlige 
Mammon, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Og 
dersom dere ikke har vist troskap med det som hører andre 
til, hvem vil da gi dere noe dere selv kan eie?” (Luk 16,11-
12) Her sier Jesus med klare ord at om du ikke forvalter 
pengene som er gitt deg på en god måte, så vil det hindre 
deg fra å komme videre i din åndelige tjeneste og vekst. Det 
er som å gå opp til eksamen. Du må bestå eksamen 1 for å 
kunne gå videre til eksamen 2. 
 
Lydighet og velsignelse  Om du lurer på hvorfor det ikke 
er noen forløsning i ditt åndelige liv, så ta en titt på din øko-
nomi i lys av det Bibelen sier. Er du lydig mot Guds Ord så 
vil det på sikt forløse velsignelse og vekst. Forøkning kom-
mer ikke over natten, ofte innebærer det ventetid før du 
opplever at velsignelsene når deg. 
 
Du trenger ikke reise ut i misjon for å strekke grensene dine. 
Gud selv utfordrer deg til å strekke troen din når det gjelder 
penger. Spør Ham hva du skal gjøre, hvor mye du skal gi 
og til hvem/hva. Det er spennende og gledefylt å få sam-
arbeide med Gud på den måten. Glem aldri at du er velsig-
net for å være en velsignelse for andre. Ved hjelp av dine 
gaver kan mennesker få høre om Jesus og bli frelst. 
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Er penger roten til alt ondt? 

Nei, kjærligheten til penger 

er roten til alt ondt.
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Et langt liv har lært meg, og de fleste av oss, å ikke 
kunne stole på alle, heller ikke i kristne settinger. Jeg, 
og sikkert mange av dere også, har måttet tåle avvisning, 
ensomhet, svik og sykdom! Jeg har lært noe om og av 
den « blomsterløse» sorgen, pårørenderollen og om å gå 
videre med Jesus og noen få som er der!  
En er ikke «pasient» om en ber om hjelp. Å åpne opp, 
gjør en sårbar, og det kan være vondt, men ingen er bare 
det du ser. Pasienter er vi hos legen, og jeg takker Jesus 
for min fastlege. Alt dette jeg har møtt, og mye også du 
har møtt, har iallefall lært meg hvor avhengig jeg er av 
Jesus hver dag. Spesielt når livet går imot. 
 
 

Så la oss ta tilbake mer omsorg for hverandre, slik som 
Jesus har bedt oss om å gjøre. Det skal så lite til av og 
til, en klem, et blikk, et klapp på skuldra. Slik som det 
er naturlig for deg og meg. Spør vi noen om hvordan 
de har det, må vi ta det svaret som kommer.  
Oppmuntring kan vi alle gi og ta imot. Fil. 2:1: «Når 
det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, 
fellesskap i ånden, og så sant det finnes medfølelse og 
barmhjertighet så gjør nå min glede fullkommen». Jeg 
tar gjerne ein ny «skoletime «om dette temaet: Omsorg 
(1.Peter 4:9/Rom. 12:13/ Kol. 4:12), og ber om at det 
må merkes av de rundt meg.  
 

Omsorg, mer enn forbønn?
Jesus avviser ingen, har ikke dårlig tid, ingen timebestilling, ser og hører oss,  

og tar seg ikke betalt. Han er vårt forbilde!

Anne-Berit H. Langmyr
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ANNONSER

Transport & 
Gravemaskindrift 

Widar Lindgren Transport 
Sivert Urnesveg, Skien 

tlf. 35 50 03 33, 952 81 405, 909 89 484

telefon 35 59 90 00, www.signalsko.no

Gaver – også med skattefradrag

TABERNAKLET  

SKIEN 

TELEMARK 

BELGIA 

UKRAINA  

 

HVITERUSSLAND 

ISRAEL 

JORDAN 

EGYPT 

KENYA

Frivillige gaver muliggjør menighetens drift  
og misjonsengasjement!  
For 2022 er maksimumsgrenser for gaver med skattefradrag,  
kr. 25 000,-. Ønsker du skattefradrag, ta kontakt med  
Svein Follegg, tlf. 456 11 085 eller menighetskontoret,  
tlf. 469 71 357, post@tabernaklet.no 

TUSEN TAKK!



VITS

– Mamma, det er en mann  
på døra! Han samler inn til  
det nye svømmebassenget. 

– Du får gi ham et glass vann da, 
lille venn.

– Hvor kommer de våte  

fotsporene på teppet fra? 

– Jeg vet ikke.  

De har fulgt etter meg  

helt siden jeg hoppet  

i den sølepytten. 




