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Engelen forteller gjeterne på marken nyheten om Jesu fødsel. De to bildene er  

nesten helt like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning Asbjørn Tønnesen.


Finn  
fem  
feil!
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INFORMASJON

Døde: 
Gerd Jorunn Kristoffersen     01.05.2022 
Leif Tom Pedersen                 31.05.2022 
Ole Hartvik Olsen                  16.08.2022 
Magne Andreassen-Stensrud 18.09.2022 
 
Nye i medlemmer:  
Morten Angard Mjelde          30.05.2022 
Inger Therkelsen Mjelde        30.05.2022 
Juan Sebastian Melgarejo-Armero 15.05.2022 
Ole Roger Kormo Widerø      15.05.2022 
Gabriella Arca Nikolaisen      15.05.2022 
Blas Matheo Jense Arca        15.05.2022 
Ingerid Grinila                       15.05.2022 
Julia Berg Thorkildsen           15.05.2022  
Stian Hansen                         14.09.2022 
Malin Hansen                        14.09.2022 
Markus Hansen                     14.09.2022 
Edna Irene Kallevik               11.10.2022 
Grete Brevik Ihlar                  11.11.2022 
Helge Tellefsen Rui                11.11.2022 
 

Else Marie Eriksen            18.05.2023 
 
Ragnhild Marie Aamand  02.04.2023 
Annie Thora Treldal           10.04.2023 
Roald Heiberg                  15.04.2023 
Kari Mikalsen                   09.05.2023 
Roar Larsen                      09.05.2023 
 
Øystein Borger Hågan      05.02.2023 
Mina Langvannskåsa       15.02.2023 
Rakel H. Kildahl                12.04.2023 
Hildegunn Nilsen              12.05.2023 
 
Inger Hauge Gustavsen    15.01.2023 
Elbjørg Haukedal              09.05.2023 
 
Arnt Vidar Gunnekleiv      01.03.2023 
Lewi Wang                       24.05.2023 
 
Bent Thorkildsen              01.01.2023 
Einar Sollid                       06.01.2023 
Jonny Øberg Henriksen    16.01.2023 
Asbjørn Sørensen             17.01.2023 
Gary De Wayne Montgomery 22.01.2023 
Ragnhild Omland             28.02.2023 
Tord Magnus Karlsen       02.03.2023 
Jan David Norrman          30.04.2023 
Steinar Hagen                  25.05.2023 
Hanne Kristoffersen Taranrød 29.05.2023 
Ragnhild Omland             28.02.2023

Søndag 11. desember kl 11.00: Storsøndag
   Leonid Biruk pastor fra Belarus taler. 
   Released teamet synger, julemiddag. 
Søndag 18. desember kl 17.00: «Vi synger julen inn». 
   Flere av menighetens sangere og musikere deltar. 
Lørdag 24. desember kl 15.00: Julaftensgudstjeneste. 
Søndag 25. desember kl 11.00: Gudstjeneste.
   Helge Terje Gilbrant taler. 
Lørdag 31. desember kl 20: Nyttårsfest for ungdommer  
   (påmelding). 
Søndag 1. januar kl 18.00: Gudstjeneste. 
Søndag 22. januar kl 11.00: Storsøndag.
   Helge Terje Gilbrant og Gunstein Draugedalen.
   Tema: Himmelen. 
Onsdag 8. mars kl 19.00: Årsmøte. 
Søndag 12. mars kl 11.00: Årsfest med middag etterpå. 
Søndag 2. april kl 11.00: Palmesøndag. 
Torsdag 6. april kl 19.00: Skjærtorsdagsmøte. 
Fredag 7. april kl 11.00: Langfredagsmøte. 
Søndag 9. april kl 11.00: 1. påskedagsmøte. 
Søndag 7. mai kl 11.00: Avslutning for Tentroelevene. 
9. – 11. juni  
   Sommerweekend med Andreas Hegertun og Get Fokus teamet. 

Noen glimt av hva som skjer i  
Pinsekirken Tabernaklet Skien 
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Når dette skrives leser jeg enda en gang at flyalarmen går over 
hele Ukraina. NRK opplyser at EU-Parlamentet i dag har vedtatt 
en uttalelse som sier at Russland er en stat som støtter terror i 
forbindelse med krigen i Ukraina. Jeg leser om et nyfødt barn 
som ble rammet av raketter, livet tok brutalt slutt nettopp da 
det skulle begynne og leves. Polen gjør seg klar til å motta en 
vinterbølge med flyktninger. Det er krig i Europa, det er både 
mørkt og kaldt og det på mer enn en måte. En ting kan vi gjøre, 
vi må ikke glemme å be for alle de uskyldige som rammes av  
krigens grusomheter. Og særlig vil vi huske våre nære og gode 
venner i Filadelfia Kiev.  
 
Vi leser om situasjonen i Ukraina, vi kjenner det tar tak i oss, samtidig 
så føles det heldigvis så langt borte. For min del må jeg innrømme at 
krigen kom overraskende. Kall meg gjerne litt naiv, jeg er nok det, men 
jeg trodde vi som mennesker var kommet lenger. Jeg trodde ikke Europa 
igjen skulle preges av krigsfortellinger som bærer sjokkerende likhet med 
fortellinger fra andre verdenskrig. Men slik er det. Vi mennesker har 
visst ikke forandret oss så mye.  
 
Krig har alltid vært en del av menneskets historie. Det tok ikke lang tid 
før Kain ble en drapsmann, det var hans bror Abel som måtte bøte med 
livet. Bibelen lærer oss at krig og rykter om krig vil prege tiden før Jesu 
gjenkomst. Slik lærer Bibelen og slik oppleves det, hver eneste dag vi 
hører på en nyhetssending. 
 
Jesus så på en engstelig flokk med disipler. De forstod at det var vold og 
smerte som lå foran. Jesus hadde fortalt om sin nært forestående død, 
avslørt Judas sitt forræderi og forutsagt Peters fall og fornektelse av Jesus. 
Disiplene var langt nede i angst og fortvilelse. Da sier Jesus til dem: 
 
“La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min 
Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det. 
For jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og 
har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til 
meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.” 
 
Når Paulus underviser om Jesu gjenkomst så konkluderer han det hele 
med å pålegge leserne å trøste hverandre med at Han kommer tilbake. 
Vi trenger ikke la angst og fortvilelse ta overhånd. Midt i fare og uro, 
får vi trøste hverandre med at det er en som vet og kjenner alt. En som 
har all makt i himmel og på jord. En som har seiret over synd og død. 
Fredsfyrsten som en dag skal stoppe all krig, vold, urettferdighet og død. 
La oss trøste hverandre med de ordene!    
Helge Terje Gilbrant

Ord i en  
alvorstime

JUBILANTER

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: 
Egypt:  

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

Belarus:  
Nina, Gennady, Pavel og Mikhail 

Ukraina: Igor, Sergey og Vjarcheslav 
Moldova: Evgheni Andruh 

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

Romania: Sarah og Bjørn Richard Pedersen  
Tyskland: Even og Lill Grüner   

 
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:                Vidar Tellefsen

Redaktør: H. T. Gilbrant 

Redaksjonskomité:  

Helge Terje Gilbrant: pastor@tabernaklet.no 

Vidar Tellefsen: vidar@tabernaklet.no 

Bengt Quarsten: bengtquarsten@mac.no 

 

Menighetens bankkonti: 

Bank menighetskasse: 7202.05.26034 

Bank misjon: 7202.05.26042 

Bank PSGS-gaver: 7177.05.81650 

Tabernaklets VIPPS nr: 11271 

 

Forsidebilde:  
Malt av Grete Helene Øygarden.

TABERNAKLET OG MISJON

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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BARN/UNGDOM

Hallovenn
Høydepunktet for mange barn denne høsten har vært Hal-
lovenn. Det er utrolig fint at vi kan invitere inn 203 barn 
og deres foresatte til en kjempefest! Alle får en pølse og 
drikke, godteri i døra og ikke minst alt de klarer å samle 
selv. Det går med litt godteri til denne kvelden, i år tok 
barna med seg 100 kg hjem igjen.  
 
Takker til alle som hjalp til, i år var det faktisk bare ledere 
og frivillige fra vår egen kirke og at vi klarer noe sånt er helt 
utrolig, ungdom og voksene stiller opp og bidrar. Dere er 
helt rå! 
 
Vi bruker hele bygget og alle etasjene er proppfulle av lek 
og moro. I år var det noen nye poster som gledet mange. 
Det var gamingrom for PS4 og Mario kart på Wii, konkur-
ranse med raskt og treffe lyspunkter og hinderløype der du 
blir jaget av en stor kanin som vi så første gang i fjor.  
Vi har mer på lur fremover og gleder oss allerede til neste 
år. 

Arbeid blant barna 
I barnekirken har vi fått to nye ledere denne høsten, Anette 
Taranrød Semb og Thomine Kornmo Amundsen. Dette er 
sprudlende og flinke kropper som vi er så glade for å ha med 
på laget. Vi rekrutterer fortsatt flere ledere og håper på at vi 
alltid kan gi et fullverdig og godt barnekirketilbud til både 
kids 1.–4. klasse/mini kids 2–6 år og tweens 5.–7. klasse.  
 
På tweensklubben er det også feststemning om dagen. 
Denne høsten ser vi stadig nye fjes, både fra kirken vår og 
utenfra og det er veldig gøy.   
 
Begge steder begynner vi å ha fast oppmøte på 15+ barn så 
det er en glede, og vi ber og tror at vi kan vokse enda mer! 
Takk til alle dere foreldre, besteforeldre og foresatte som stil-
ler opp og sender deres barn på aktiviteter i kirken.  
 
 
 

Flere fra oss i barn- og ungdomsarbeidet var på Gi Jesus vi-
dere konferanse som minner oss på at det er dere der 
hjemme som har mest påvirkning på deres barn. Husk nå i 
denne koselige tiden å be sammen, syng bordvers, les i bar-
nebibel eller tweensbibel, snakk om juleevangeliet hjemme 
og la hverdagen være preget av at du som voksen velger å 

bruke tid med Jesus. Det ser barna og gode vaner skapes, la 
det smitte over fra generasjon til generasjon.   
Vi heier på dere hjemme, om det skulle være noe... si ifra. 
Familie stiller opp for hverandre! 
 
barnepastor Adrian

Søndag 12. juni var en stor høytidsdag for alle i Tabernaklet. 
Denne dagen fikk vi døpe 11 ungdommer. Vi hadde dåp 
også 14. september, da var det tre unge som lot seg døpe. 
Det skal også være dåp 4. desember.  Tenker du på å la deg 
døpe, du er mer enn velkommen til å snakke med en av oss 
ansatte.  

Jesus sa: «Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått 
all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folke-
slag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hel-
lige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. 
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»   
Matteus 28:18-20
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MENIGHETEN

Grete Brevik Ihlar er like norsk som den norskeste, men det 
lar seg likevel ikke helt skjule at noen svenske ord skinner 
igjennom, ikke så merkelig når Grete har bodd hele 41 år 
på andre siden av kjølen. Helge Tellefsen Rui vokste opp i 
Tabernaklet, men fant seg mer til rette i misjonsforbundet 
og fikk Betania, eller rettere sagt Skien misjonskirke, som 
sitt menighetsfellesskap. Til de som ser litt nøye på bilde og 
er godt kjent i Tabernaklet, jo da, du har rett og ingen tren-
ger å være i tvil, Helge er bror av Vidar. 

Grete og Helge sitter og prater, begge to veldig verbale, 
begge to med mye smil og mye latter. Men begge har også 
hatt tunge hverdager. Begge opplevde de at ektefellen uven-
tet døde og med ett var de blitt enke og enkemann. Grete 
sier med et smil: 
– Etter en tid sa jeg til Gud at han gjerne kunne sende en 
ektemann i min vei om han ikke ville jeg skulle leve alene, 
og så sendte han Helge! 
 

Grete og Helge hadde truffet hverandre i ungdomsårene, 
det var så tidlig som 1974 på Vatnar. Årene gikk og Grete 
hadde bodd mange år i Sverige før hun som evangelist og 
sjelesørger besøkte Grenland. Helges kone og Grete møtte 
hverandre og det førte til flere gode samtaler mellom dem.  
 
Gründer, evangelist og sjelesørger 
Grete er både initiativrik og arbeidsom, i tillegg opp-
levde hun Guds kall til tjeneste for ham og be-
gynte tidlig å forkynne og hjelpe andre. 
Allerede som 23-åring tok hun imot kal-
let og ble pastor for en menighet i Sve-
rige. Først var det ett års tjeneste i en 
menighet før hun ble fire år i neste. 
Det var gode år, men mye ansvar og 
mange lange dager. 
– Jeg fant nok ut at jeg er mer evan-
gelist enn pastor så da ble flere år som 
reiseevangelist. Men så er det dette 
med sjelesorg og omsorg som er en så 
stor del av det som engasjerer meg, derfor 
er det ikke så merkelig at jeg tenkte at det 
kanskje var en pastortjeneste som var det 
mest riktige.  
 
Sammen med sin mann, Per, etablerte 
Grete en stiftelse som hadde som formål å 
hjelpe mennesker med psykiske lidelser. 
De fikk kjøpt et egnet sted som ble kalt: 
Lyskilden Gjestehjem. – Det skulle være 
lys for mennesker som hadde det mørkt 
og tungt, og lyset var jo Jesus! Det hele be-
gynte i det små, men ofte var det åtte per-
soner som bodde på stedet, noen bare 
noen måneder, mens andre ble der i flere 
år. Stedet ble drevet i godt samarbeid med det offentlige 
helsevesen, men det var ikke uten utfordringer. Per var lærer 
og det de hadde tilgjengelig av private midler ble brukt på 
gjestehjemmet.  
 
– Mikael Aksnes skriver i et dikt: “Den største gleda ein kan 
ha, det er å gjera andre glad.” Det er noe i det uttrykket, 
sier Grete. Glede som bare dreier seg om en selv blir på en 
måte så kortsiktig, men å se fremgang hos andre, å se at 
mennesker kommer forknytt og knuget ned av bekymring, 
som etter en tid finner både hvile og glede er fantastisk. Og 
i tillegg få se at mennesker ikke bare finner fred i sinnet, 
men også finner fred med Gud, det gir på en måte større 
glede enn alt annet. 
 
Fokus på mennesker i nød 
Grete forteller at etter noen år ble fokuset flyttet fra psykiske 
lidelser til mennesker som av forskjellige grunner var i nød. 

Hjemmet ble på en måte et krisesenter, folk kunne komme 
og bo og få både trygghet og omsorg. Det var alt fra korte 
ferieopphold for barn fra Ukraina, til et hjem for flyktnin-
ger og voldsutsatte, hos Grete var det både hjerterom og 
husrom.  
– Jeg kan ikke bare gi folk med angst, bekymring og håp-
løshet bare et klapp på skuldra. Vi må jo gjøre noe konkret 

for å hjelpe!  
 

Men alt har sin tid. Grete forteller at da Per 
døde merket hun at tempoet ikke kunne 

fortsette som tidligere, hun måtte selv 
få tid til å lade batterier og se fremover 
mot en ny fase. Etter 25-års virksom-
het ble derfor Gjestegården avviklet, 
men evangelistgjerningen videreført. 
Sjelesorgen og omsorg for andre ble 
det naturligvis heller ikke slutt på og 

etter en tid flyttet Grete hjem til 
Norge. 

 
Grete og Helge 
–Jeg kommer litt sent til møte i den store 
hallen, det er Oase-stevne i Fredrikstad i 
2018. Det er nesten ikke en ledig plass, 
men så ser jeg en ledig plass og tenker at 
der kan jeg sette meg. Jeg skvetter litt til 
når jeg ser hvem som sitter der, det er jo 
Helge. Jeg spør om plassen er ledig og det 
er den. Og resten er historie, sier de begge 
med et varmt smil.  
 
Både Grete og Helge tror fullt og fast at 
Herren var med å la til rette for at de skulle 

få gjenoppta et gammelt bekjentskap. Begge er lik over-
bevist at den andre er en gave fra Gud og at de sammen skal 
få dele de årene som måtte ligge foran. Nå har de bodd 3 
1/2 år i Skien, bygd seg nytt hus på Sommerfryd og nyter 
dagene som unge pensjonister.  
 
– Vi er i en spennende livsfase, og selv om vi er blitt pen-
sjonister er vi absolutt ikke klar for å bare leve et passivt liv 
der alt dreier seg om oss selv og hva vi selv måtte ønske av 
ferier, reiser eller langweekender. Livet er viktig og dagene 
ikke uten slutt, vi ønsker å gjøre noe for andre, gjøre noe 
som oppleves som meningsfylt. Vi tror at det å forsøke å 
være oppmerksom ovenfor mennesker som vi møter er vik-
tig. Vi tror også at det å forankre en tjeneste inn i et menig-
hetsfellesskap er det riktige og mest effektive. I et menig- 
hetsfellesskap kan vi få være med å gi av oss selv, samtidig 
som vi ikke bare skal gi ut. Vi får selv motta både vennskap 
og åndelige inntrykk. 

Nye medlemmer i Tabernaklet 
Grete og Helge

Grete og Helge har nettopp blitt medlemmer i Tabernaklet, men nye i menigheten er de jo ikke.  
De har begge allerede funnet Tabernaklet som sitt menighetsfellesskap og for Helge var det  

jo å komme hjem til sin barndoms menighet. Grete og Helge har tatt i mot invitasjonen  
og har satt seg ned i sofaen for å slå av en prat med pastor Helge Terje.

– Etter en tid sa jeg til Gud  
at han gjerne kunne sende en  

ektemann i min vei om han ikke  
ville jeg skulle leve alene,  
og så sendte han Helge!
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• Pinsekirken Tabernaklet tror på en gudgitt enhet blant alle 
   Guds barn. Det er ikke enighet som er viktigste kriteriet  
   for denne enhet, men Guds Ånd som ved tro bor i alle  
   Guds barn.  
• Pinsekirken Tabernaklet skal bare forkynne og praktisere  
   en dåpsform, der personlig bekjennelse av tro er en betingelse 
   for å bli døpt og at dåpen skal skje ved full neddykkelse.  
• Pinsekirken Tabernaklet lærer at det ikke er frelse i dåpen, 
   derfor vil også den troende som ikke er døpt bli aner- 
   kjent og respektert som en kristne søster eller bror.  
• Pinsekirken Tabernaklet ønsker en forkynnelse og praksis  
   som på en god, inkluderende og klar måte tydeliggjør dåpens 
   betydning.  
• Pinsekirken Tabernaklet ønsker å ha en protokoll som  
   tydeliggjør hvem det er som tilhører vår lokale menighet.  
• Pinsekirken Tabernaklet ønsker at hele familier i vårt fellesskap 
   sammen skal finne en plass for sin gudstjeneste, dette skal være 
   uavhengig av dåpssyn og andre lærespørsmål som er under-
   ordnet frelsesspørsmålet. 
 
Tydelig forankring 
Menighetsmøte har nå bestemt at medlemmer ikke bare skal be-
kjenne tro på Gud og bekjenne Jesus som Herre og frelser, men 
også forankre bekjennelsen til vårt trosgrunnlag. Menighetsrådet 
mener det er viktig at alle som ønsker medlemskap, i tillegg til å 
klart bekjenne tro på Gud og Jesus som Herre og frelser, også vil 
forplikte seg til å vise lojalitet mot det som står i vårt trosgrunn-
lag. Det er derfor bestemt  at for å kunne bli medlem må ved-
kommende tro på Gud, bekjenne Jesus som sin Frelser og være 
lojale mot menighetens trosgrunnlag slik uttrykt i vedtektene 
§2.” Kravet om å være døpt som troende er da erstattet med å 
vise lojalitet mot vårt trosgrunnlag, som bl.a. inneholder en tyde- 
lig vektlegning av vår undervisning om og praksis av troende dåp 
ved full neddykkelse i vann.  
 
Konklusjon 
Menighetsmøte anerkjenner bibelens ord om at det skal settes 
større krav til de som har et lederansvar, særlig de som har ansvar 
for forkynnelse og lære. Det følger da at medlemmer i menig-
hetsrådet må si seg enige i og identifisere seg med menighetens 
trosgrunnlag. Det betyr at de som skal ha læremessige ansvar og 
være i menighetsrådet selv må være døpt som troende.  
 
Vi tror at menigheten vår på en enda bedre måte kan være en 
inkluderende menighet der alle som tror på Jesus og vil være lo-
jale mot det vi står for kan ha Pinsekirken Tabernaklet som et 
åndelig hjem for seg og sin familie. Samtidig mener vi at for-
muleringen vedrørende hvem som kan velges inn i Menighets-
rådet både på kort og lang sikt sikrer at vi forblir en menighet 
med vår baptistiske forkynnelse og praksis. 

Pinsekirken Tabernaklet Skien 
er en menighet som står tydelig 
forankret i sitt baptistiske dåps-
syn, det betyr at vi underviser at 
personlig tro er nødvendig for å 
bli døpt og vi praktiserer dåp 
med full neddykkelse i vann. 
Spørsmålet som ble behandlet 
var ikke vår forståelse av dåpens 
betydning eller praksis, men om 
også den som ikke er døpt som 
troende skal kunne bli medlem 
av menigheten. Dette spørsmålet er i bunn og grunn et for-
ordningsspørsmål om hvem som skal kunne være medlem-
mer og ha stemmerett på menighetsmøter. 
 
Våre vedtekter slår fast at menigheten er en frittstående pin-
semenighet etter nytestamentlig forbilde. Den bygger sin 
lære på Bibelen som Guds ord. Menigheten tilslutter seg 
Den apostoliske trosbekjennelsen og praktiserer et baptistisk 
dåpssyn. Dette er vårt trosgrunnlag, og det er full enighet 
om at dette naturligvis ikke skal forandres.  
 
Menigheten ønsker å være en flergenerasjonsmenighet der 
alle troende skal kjenne seg velkomne og ha Tabernaklet 
som sitt åndelige hjem. Det gjelder også der den ene ekte-
fellen er troende døpt mens den andre har et annet dåpssyn. 
Som minoritetskirke, i et samfunn med lange tradisjoner 
med praksis av dåp av barn, er det naturlig at også dette 
spørsmålet blir aktuelt i vår sammenheng.  
 
Hva lærer bibelen? 
Bibelen sier lite eller ingenting om det aktuelle spørsmålet. 
Begreper som stemmerett og menighetsprotokoll som skil-
ler mellom medlemmer og menighetstilhørige er helt fra-
værende i bibelske tekster. Å skille mellom medlemmer og 
menighetstilhørige har altså ikke noe direkte bibelsk fun-
dament, men det er dermed naturligvis ikke av den grunn 

“ubibelsk”. Ordningen var en 
praktisk løsning for å imøte-
komme viktige hensyn som ble 
oppfattet å være i samsvar med 
den totale bibelske undervis-
ning. 
 
I Apgj. 2:41 beskrives det vi kan 
oppfatte som en naturlig rekke-
følge for å bli “lagt til menighe-
ten”. “De som tok imot bud- 
skapet hans, ble døpt, og den 

dagen ble det lagt til omkring tre tusen mennesker.” For oss 
med et baptistisk dåpssyn er dette en oversiktlig og god be-
krivelse. Hva det å bli “lagt til menigheten” innebærer er jo 
tydelig nok, de ble kristne. Tanken på at noen var kristne 
uten å være en del av menigheten var utenkelig. At alle de 
3000 som 1. pinsedag ble døpt og lagt til menigheten hadde 
en utviklet trosbekjennelse er utenkelig. Naturligvis hadde 
heller ingen den fjerneste idé om dagens samtale om stem-
merett for medlemmer og skille mellom medlemmer og  
menighetstilhørige. Like utenkelig er det at de hadde noen 
refleksjon rundt den dåpsdebatt som i dag føres mellom de 
forskjellige dåpssyn. Det eneste de hadde var troen på en 
oppstanden Kristus, og dette var nok til at de lot seg døpe 
og dermed bekjente troen på Den oppstandne, og alle som 
hadde denne tro tilhørte Ham, og hans kropp. De var med-
lemmer!  
 
Det vi alle er enige om 
I samtalene vi har hatt på menighetsmøter om troende dåp 
må være en betingelse for medlemskap er det tydelig at alle 
er enige om det aller meste.  
• Pinsekirken Tabernaklet skal være en åpen og inklu-
   derende menighet der alle skal oppleve seg velkommen 
   og verdsatt.  
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Hvem kan bli  
medlemmer i Tabernaklet?

Menighetsrådet har i flere år arbeidet med spørsmålet om hvem som skal kunne være medlemmer av 
menigheten. Det har også vært flere menighetsmøter der vi har samtalt om spørsmålet. På menighets-
møte 22. november ble det vedtatt at også personer som ikke er troende døpte skal kunne være med-
lemmer av menigheten. Hele menigheten står samlet om forståelse av dåpens betydning og at den 
bare skal utføres med full neddykkelse og etter bekjennelse av troen på Jesus som Herre og frelser.  
Likefullt ønsket 75% av de som stemte at også personer med et annet dåpssyn skal kunne være med-
lemmer av menigheten.

Den tekniske utviklingen går stadig framover 
og det er nå klart for en enkel måte å gi gaver 
og etablere fast givertjeneste med skattefra-
drag til Pinsekirken Tabernaklet Skien. 
 
Ved å skanne denne QR koden med din mo-
biltelefon vil du komme direkte til vår giver-
side. Her får du valg om å gi en enkel gave 
eller om du ønsker en månedlig trekk. Du 
kan da velge mellom Avtalegiro eller VIPPS. 
Du får også valget om du ønsker skattefra-
drag.   
 
Den første gangen du velger dette må du 
oppgi personopplysninger.  
 
Det vil nå bli også bli mulig ved hjelp av QR 
kode å betale i kafeen ved f.eks. Storsønda-
ger. 
 
Du kan selvsagt også gi gaver ved å bruke det 
eksisterende VIPPS nr: 11271. 
 
For dere som vil gå over på den nye ordnin-
gen med VIPPS for fast givertjeneste er det 
nå klart. Det vil lette etterarbeide for oss, 
men vil du fortsette som før er det også 
mulig. 

Nye måter å gi på
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Et mål der framme!
Det var ikke bare festlig å være Paulus! Han satt i fengsel og vet at martyrdøden venter,  

da skriver han sitt siste brev, 2 brev til Timoteus. Paulus skrev: «Første gang jeg forsvarte meg  
i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg.» Paulus vet det er slutt:  

«For nå blir jeg ofret, og tiden er inne da jeg skal bryte opp.» Men Paulus ser noe mer, han vet  
at det er jo ikke over, det er slett ikke slutt! «Herren skal også redde meg fra alt ondt  

og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet!»

Herren Gud lot alle slags trær vokse opp og midt i hagen 
livets tre, vi leser at en elv går ut fra Eden og vanner hagen. 
Vi møter de samme bildene i Bibelens siste bok og i det siste 
kapittel. Der leser vi at midt mellom byens gate og elven 
står livets tre, og at treet er til legedom for folket. 
 
Apostelen Johannes er forvist til øya Patmos da han fikk 
dette veldige synet som han skrev ned, det som vi kaller Jo-
hannes Åpenbaring. Det er vanskelige tider når Johannes er 
der på Patmos, forfølgelsen er reel, martyrene er mange. 
Som Paulus noen årtier tidligere løfter også Johannes blikket 
og han hører Herren Jesus si: “Ja, jeg kommer snart” og den 
gamle Johannes, apostelen som kalte seg selv den disippel 
Jesus elsket, han ber sin inderlig bønn: “Amen. Kom, Herre 
Jesus!” 

Vi leser om to aldrende apostler som er i ferd med å fullføre 
sin tjeneste for Herren. Ingen av dem bestemmer lenger selv 
over eget liv, begge er fengslet og uten menneskers ære. 
Begge betaler de prisen for å følge i den korsfestede sine 
fotspor. Og begge vet de med troens fulle visshet, det kom-
mer en ny dag. Johannes ser inn i evigheten, og når han ser 
elven og livets tre så bryter han ut: “ Det skal ikke lenger 
finnes noen forbannelse. Guds og Lammets trone skal være 
i byen, og hans tjenere skal tjene ham.”  
 
Forbannelsen kom som et direkte resultat av menneskets 
synd i mot Guds vilje. Forbannelsen av jorden beskrives i 

detalj. Menneskene skal måtte streve alle sine dager. Jorden 
skal la torner og tistel spire fram og mennesket skal med 
svette i ansiktet spise sitt brød. Gud sier at slik skal det være 
livet ut: “inntil du vender tilbake til jorden, for av den er 
du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.” 
 
Etter skapelsen står det at Herren Gud tok mennesket og 
satte det i Edens hage, til å dyrke og passe den. Slik beskri-
ver Bibelen menneskets hverdag. De skulle sammen dyrke 
og passe Edens hage, men det var ikke slit og ikke svette, vi 
har et ord som beskriver en slik tilværelse og det er ordet 
arbeidsglede. Menneskets tilværelse beskrives som idyllisk, 
trygg og harmonisk. Mennesket i fred med hverandre, med 
hele skaperverket og med sin Gud. Slik var det en gang, slik 
er det ikke nå, men det kommer en ny dag! 
 
I det Johannes slår fast at forbannelsen er brutt, legger han 
til: og hans tjenere skal tjene ham. Å tjene Gud er å tjene 
ham med lovsang og tilbedelse fra et indre som strømmer 
over av kjærlighet og takknemlighet. Å tjene Gud er å ut-
folde seg og å bruke alt hva Gud har lagt ned i oss, alt av 
kreativitet og evner. Å tjene Gud er å glede seg over alt hva 
han har gjort og tjene ham med glede og jubel. 
 
Omkring seksti år før Johannes fikk sitt syn på øya Patmos 
hadde han stått ved korset og sett sin herre og mester for-
nedres, piskes, hånes og dø. Han hadde sett ondskapen ut-
folde seg, og det som så ut som ondskapens endelige seier. 

Johannes hadde selv konkludert med at “hele verden ligger 
i det onde.” Men Jesus selv hadde lært Johannes å be: Frels 
oss fra det onde! Og nå, i sitt syn der på øya Patmos, nå ser 
han oppfyllelsen. Det skal ikke lenger finnes noen forban-
nelse. Jesus hadde lært Johannes å proklamere det ut: “For 
riket er ditt, og makten og æren i evighet.” Og der i synet, 
der ser han det! Et liv, ja, en evighet, uten syndens kon-
sekvens og forbannelse.  

 
Det som gikk tapt der i Edens hage, da vi mennesker valgte 
synd og opprør skulle gjenopprettes. Livets elv skal igjen 
renne fritt. Vi mennesker skal ikke for all tid være bortvist 
og utestengt fra Livet tre. Johannes, nærmest jubler ut: De 
skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. 
For enhver leser kjent med Det gamle testamentet så er løf-
tet om å se Guds ansikt så ufattelig stort. I følge Jesaia 6:2 
så måtte til og med englevesener som stod innfor Gud dek-
ket til sitt ansikt. Mange mener betydningen av det er at 
selv ikke englevesener kunne se Gud. Det som er uomtvis-
telig, det er at å se Gud fullt ut i hans herlighet og makt, 
det kan ingen mennesker oppleve. Men en dag skal vi se 
ham som han er, en dag skal vi se hans ansikt. 
 
Jesus hadde sagt at det skulle bli slik. Da han holdt sin berg-
preken sa han: “salige er de rene av hjertet, for de skal se 
Gud.”  Det er noe på den andre siden som vi vet er større 
enn vi kan fatte. Hva vi er frelst fra vet vi mye om, men hva 
vi er frelst til, det overgår alt vi kan tenke oss. Vi er frelst 
for å være Guds arvinger og Kristi medarvinger. Vi har fått 
barnets rettighet. Vi kan med forventning se fram til den 
dagen da vi skal se Ham som han er. Da får vi erfare den 
fullstendige gjenopprettelse.  
 
 
Helge Terje Gilbrant 

Gatekirken i Skien ble startet høsten 2011, etter in-
spirasjon fra en felleskristen bønnefrokost. Dette er 
født som et felleskristent tiltak, for å velsigne vår by 
i hht. Jeremia 29,7, der det heter: «Se til at den byen 
jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, 
og be til Herren for den. For når det går den vel, 
går det også dere vel.» F.t. er Grenland Kristne Sen-
ter, Trones Liv Bibelsenter og Pinsekirken Taber-
naklet Skien de mest aktive. Vi er 15–20 med- 
arbeidere som deler på det å være til stede i byen 
med vårt telt med påskrift: Gatekirken, med hjerte 
og kors! Vi er «på byen» ca hver 2. lørdag, bytter på 
kveld og dagtid. Da deler vi ut gratis kaffe og vafler, 
møter mange mennesker og får fine samtaler med 
folk ut fra Bibelen. Guds ord vender aldri tomt til-
bake! Flere har tatt imot frelse gjennom gatekirkens 
arbeid.  
Av og til gjør vi litt ekstra, som i fjor høst da gate-
kirken samarbeidet med Evangeliesenteret om en 
lørdag som ble kalt: «Håp for byen». Med sang og 
musikk og mere trykk, fikk vi kontakt med flere. 
Evangeliet ble formidlet på en troverdig måte til 
folk i Skien!   
Det er veldig givende og spennende å være med! Vi 
er avhengig av torgplass på Handelstorget, og opp-
holdsvær, for å sette opp teltet. Folk synes det er fint 
at det er et felleskristent opplegg. Etter en liten fe-
riepause i juli, starter vi på igjen i august. Vi trenger 
også gjerne flere medarbeidere! En appell spesielt til 
den yngre generasjon (over 18 år). Spør Gud om 
dette er noe for deg.  

 
Hilsen  
Hedvik Hågan  
og Ole Holmen

Gatekirken i Skien 
– noe for deg?

Under «Håp for 
byen» i sept. 2021 
samarbeidet Gate-
kirken i Skien og 
Evangeliesenteret. 
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Under svært kaotiske og krevende forhold har hun i samar- 
beid med internasjonale hjelpeorganisasjoner prioritert inn-
satsen mot småbarnsfamilier. 
 
Med innsamlede og egne midler har hun helt siden flyk-
ningestrømmen inntok Europa hjulpet nødlidende små-
barnsfamilier ved utallige reiser til de hardest belastede 
stedene i Hellas. Hun møter til daglig de mest sårbare på 
gata som hverken har husrom eller ressurser til å komme 
seg videre. Noen av ‘de heldige’ som har fått opphold som 
kvoteflyktninger i andre europeiske land, har hun kommet 
spesielt nært inn på, og besøker dem jevnlig. Disse familiene 
er naturligvis takknemlige for den den nye starten i livet, 
men er samtidig sårbare og trenger å bli  
sett av omgivelse som ønsker dem vel. 
 

Ann Kari reiste tidligere i høst via Aten med tung bagasje, 
videre til Larissa utenfor Tessalonika. Der ble det delt ut 
medbrakt og lokalt innkjøpte nødvendighetsartikler til tren-
gende som hun tidligere var blitt kjent med på Chios. I for-
kant hadde hun mottatt fortvilte meldinger fra mennesker 
i dyp nød og hun skriver hjem at hun takker alle som har 
bistått hjelpearbeidet gjennom økonomisk håndsrekning. 
Etter å ha hjulpet en rekke enslige mødre med små barn, 
dro hun videre til Chios igjen i samarbeid med lokal koor-
dinator. Ann Kari forteller videre at på Chios er det mange 
flyktninger som lever i skogen, av redsel for å bli anholdt 
av kystvakta.  
 
På egen facebookside har Ann Kari lagt ut en hjerteskjær-
ende beskrivelse en liten gutt på 2,5 år med sterk funksjons-
hemming. Hun har anmodet om spleiselag på spesialvogn 

som støtter og stabiliserer, og er tilpasset hans behov. Slike 
beretninger mottar vi ukentlig om dem svakeste av dem 
svake.  
 
«Og Jesus lar meg gå i ferdiglagte gjerninger» (Ef.2:10) - 
Hva skulle jeg gjort uten ham, avslutter Ann Kari i et brev. 
– Mange av reisebrevene vi har mottatt fra Ann Kari, lar 
det skinne igjennom at greske myndigheter ikke har klart å 
håndtere flyktningstrømmen på et ansvarlig og verdig vis. I 
tider hvor krig i Ukrania tar oppmerksomhet i media, blir 
vi ikke så ofte minnet på at flyktningstrømmen fra borger-
krigen i Syria er en pågående katastrofe. Ann Kari mener 
det er viktig å ikke glemme denne tragedien med millioner 
av mennesker på flukt.  
 
Til sammenligning har Ann Kari bidratt 14 måneder i dette 
arbeidet. I denne tiden har hun delt ut tepper, telt, vogner, 

bleier, melkepulver, mat og medisiner til uttalelige flyktnin-
ger. Hun har nylig bestilt spesialvogna til gutten på 2,5 år, 
og håper å få den så snart som mulig. Det vil bli livsfor-
vandlende for gutten.  
 
Ann Kari Nilsen kan ikke finne noe mer meningsfylt virke 
enn å hjelpe de nødstilte som hun har et så stort hjerte for. 
Samtidig vedgår hun at hun begynner å merke slitasje og 
ser frem til å komme hjem til sine nære og julefeiring.  
 
 
Bengt Quarsten

Ann Kari Nilsen 
– en ildsjel med hjerte for de svakeste

Ann Kari Nilsen er en stillferdig dame som brenner for å hjelpe vanskeligstilte i nærmiljøet  
her i Skien. Hun føler samtidig en oppriktig dedikasjon til å hjelpe båtflyktninger  

som ankom i hennes tidligere feriedestinasjon på Chios i Hellas.

Bildene viser familier  
som mottar hjelp i Hellas.

MED  

HJERTE FOR 
DE 

SVAKESTE

Evangeliekoret gleder menigheten med fin, frisk sang, fremført med innlevelse  
og glede. PT-Kontakt benytter anledningen til å gratulere dirigenten, Anne-Berit  
Holte Langmyr med 70-årsdagen som var den 27. november. 
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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!

Hvem? Hvor? Når? Hvordan? Vi lever i en tid full 
av nyheter som prøver å gi oss svar på disse spørs-
målene, og holde oss oppdatert på hva som skjer i 
verden. Noen nyheter er verdifull og interessant les-
ning, men hvis du er sånn som meg så har du lest 
noen hundretalls nyhetsartikler som du i ettertid 
tenker at ikke var verdt tiden det tok å lese dem. 
Men en kveld for rundt 2000 år siden var det noen 
som annonserte tidenes nyhet. Til et folk som 
hadde ventet i hundrevis av år på å få høre akkurat 
disse nyhetene. 
 
De gode nyhetene som da ble proklamert var ikke bare 
til de som hørte det først, det var til oss alle. Disse ny-
hetene skulle så totalt forandre verden at det er vans-
kelig å forstå at de startet som de gjorde; med et lite 
barn i Betlehem i et utkantstrøk i det enorme Romer-
riket. Hvem kunne forvente at Gud selv skulle annon-
sere sin frelsesplan med en stall som plattform og 
hyrder som publikum? Og allikevel var denne enkle 
starten begynnelsen på det vi idag rett og slett får kalle 
«De gode nyhetene» og som vi ofte gjenforteller med 
ordene: 
 
«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn 
den eneste, for at hver den som tror på ham ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.» 
 
For så høyt har Gud elsket 
De gode nyhetene (gresk: evangelion), begynner med 
et «Hvem?». Vi møter en person, Gud, som elsker og 
som vil det gode for alle mennesker. En Gud som ikke 
gir opp menneskeheten selv når de fleste av oss ville 
sagt at: «Her finnes det ikke håp.», og som strekker seg 
ut mot alle oss som ikke fortjener hans kjærlighet.  
Julebudskapet er starten på fortellingen om Jesus som 
elsker og ser tollere, syndere, spedalske, fariseere, løg-
nere, fiskere, utlendinger, kvinner, menn og barn. Å la 
tenåringsjente og hennes forlovede, samt en gjeng med 
hyrder være de første til å få møte Guds Messias viser 
hvordan Gud ikke tenker slik som oss mennesker. Han 
er interessert i alle! 
Har du følt deg alene i det siste? Eller kanskje ikke følt 
deg god nok? Eller oversett? De gode nyhetene er at 
Gud ser deg, og elsker deg. 
 

at han ga 
Og disse nyhetene gir oss også svar på spørsmål som: 
Hvor?, Når? og Hvordan?. For hva er egentlig kjærlig-
het hvis den ikke er konkret, hvis den ikke handler? 
Juleevangeliet viser oss at Gud er så full av kjærlighet 
at han velger å gjøre noe, velger å gripe inn. Ja, som 
verset sier: Han velger å gi. Og han gir ikke bare hva 
som helst. Det beste han har er det han gir oss, det han 
elsker aller mest. Mens jeg skriver dette sitter min seks 
måneder gamle sønn og leker i stua. De av oss som har 
barn skjønner hvilken gave det er Gud velger å gi. Han 
kunne ikke sitte og se på en menneskeslekt som ikke 
hadde adgang til Hans nærhet. Han kunne ikke la ver-
den gå sin gang, og svaret hans var å gi.  
Jula idag handler jo mye om gaver. Vi gir gaver til de 
vi er glad i. For noen er dette et høydepunkt, mens for 
andre har julegaver kanskje ikke et så positivt fortegn. 
Uansett om du gleder deg til å få og gi julegaver eller 
ikke, så er dette de gode nyhetene til deg: Gud ga sin 
sønn den eneste. For deg og for meg. 
 
for at hver den som tror ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv 
Og til slutt så gir de gode nyhetene også svaret på 
Hvorfor?. Hvorfor sendte Gud sin eneste sønn? Jo, for 
at vi skulle få muligheten til å leve med Ham. For at 
disse som Jesus møtte: tollerne, synderne, de syke, fa-
riseerne, utlendingene, hyrdene og du og jeg skulle få 
mer enn et møte, mer enn en erfaring, men et forvand-
let liv. De gode nyhetene er at Gud inviterer oss inn i 
sin nærhet. Ved å gi sin sønn som et barn og la ham 
vokse opp og dø på korset for oss, åpner Gud opp 
veien til et nytt liv. Et liv i hans fred, glede og godhet 
og til og med til et evig liv.  
Julebudskapet til oss alle er at vi er invitert. Vi er invi-
tert inn i Guds nærhet, invitert til et liv i etterfølgelse 
av ham, invitert til et evig håp og til en sikker relasjon 
til ham som elsker oss.  

 
Jula er gode nyheter for ver-
den. Vi møter Gud som elsker, 
gir og inviterer oss til seg. Det 
er nyheter verdt å lytte til. 
 
Bjørn-Richard Pedersen 

Vær alltid glade




