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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 Terje Gilbrant  
Medlemmer:  
Jim Langvannskåsa (til 25.oktober) 
Vidar Tellefsen 
Hanne Taranrød 
Anne Stine Reidarsen 
Harald Vindenes 
Fred Josef Aakervik  (fra 9. mars)  
 
Barnepastor:  
Adrian A. Arnoldsen 
Ungdomspastor: 
Hannah W. Lien  
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Menighetens ansatte 
 

Pastor: Helge Terje Gilbrant 
Adm.leder: Vidar Tellefsen 

Barnepastor:  
Adrian A. Arnoldsen 70 % 
Ungdomspastor:  
Hannah Waskaas Lien  
Miljøarbeider:  
Sara Charlotte Arnoldsen 30 % 
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 %                                        
Barnehagelærer (ped.leder): 
Gun L. Follegg 70 %                
Fagarbeider: Elin M. P. Gulliksen 50 %  
Sluttet 1.8.22                                              
Fagarbeider: Christina Tønnesland 44 % 
Sluttet 1.8.22                                              
Fagarbeider: 
Rozenizia N. De Stenbakk 100 %                                   
Assistent: Adrian A. Arnoldsen 30 %                                                    
Assistent: Tone Myrene Pedersen 80 % 
Assistent: Bezawit Ketema Bekere 50 %                                                              
Renholder: Mona Myrvang                                                                   
Vaktmester: Vidar Tellefsen      

Årsrapport  

for 2022 



Menighetsoversikt   
for 2022 

 

Menighetsråd- og menighetsmøter 
Det har vært 4 menighetsmøter. 
23 saker er blitt behandlet. 
Menighetsrådet har hatt 17 møter, 
 
Menighetsmedlemmer 
Menigheten hadde  
  551 medlemmer pr. 1/1 - 2022 
 Døpte   ..................................... 18 
 Nye medlemmer  ...................... 22 
 Utmeldt / overflyttet  .................. 2 
 Døde  ................................  11 (13) 
 Vigsler  ......................................  1 
Korrigert protokoll …………………-2  
 
Tabernaklet har   
560 medlemmer pr. 31/12 - 2022 
 
Menighetstilhørige.  
Pr. 1/1 - 2022 hadde menigheten  
 280  menighetstilhørige. 
 Nye tilhørige ...................… 5 
 Utmeldte / overflyttet ................  7 
 
Pr. 31/12 - 2022 har Tabernaklet  
278 menighetstilhørige. 
 
Til sammen 838 
medlemmer og menighetstilhørige. 
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Fødsler 
Menighetskontoret får ikke  
fødselsmeldinger lenger. Foreldrene må 
derfor sende melding til oss. Husk per-
sonnummer! 
 
Døde i 2022 
 
Tove Margareth Berg-Hansen 
Ezechias Nkurabaganya 
Kjell Bratsberg 
Torger Torgersen 
John Ivar Langerud 
Gerd Jorunn Kristoffersen 
Leif Tom Pedersen 
Ole Hartvik Olsen 
Einar Christensen 
Tore R. Follegg 
Solveig Bjørntvedt Wiik 
Magne Andreassen-Stensrud 
(menighetstilhørig) 
 
Jan Becker (død 2019) 
Stian Svendsen (død 2020) 
 
Vi lyser fred over deres gode minne! 
 

 

 
 
 
 

Fra medarbeidersamlingen jan 2023 
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Forstanderens 
årsrapport 2022 
–––––––––––––––– 

Tid for årsrapport er 
anledning til å reflek-
sjon over både fortid 
og fremtid. Året 2022 
har gitt oss mye, vi 
kan se tilbake på fjor-
året med mye glede 
og takknemlighet.  
 
Fra 1. februar 2022 
var det endelig slutt 
på både  begrensinger 
av antall sitteplasser i 
lokaler i tillegg til det 
meste av andre koro-

natiltak. I ettertid tror vi at det var riktig at vi virke-
lig anstrengte oss for å holde aktivitetsnivået høy-
est mulig, særlig betydde nok det mye for barn og 
unge. I likhet med mange andre kirker ser vi at det 
var arbeidet blant de yngste som ble rammet mest 
da restriksjonene ble innført 12. mars 2020. Hel-
digvis er nå pandemien endelig lagt bak oss og de 
fleste føler nok allerede at det nå er lenge siden vi 
hadde forhåndspåmeldinger til gudstjenester og 
samlinger. 
 
Året som ligger bak har vært et “jevnt og godt vir-
keår”. Uttrykket er illustrerende for hvordan vi ten-
ker. Vi sår ut og gleder oss over det vi får høste 
inn. Noen år kan vi rapportere om fremgang, andre 
ganger må vi erkjenne tilbakegang og tunge hver-
dager. Slik er det og slik har det visst alltid vært. I 
en gammel menighet vil bare det å holde medlems-
tallet  kreve en betydelig vekst. I fjor fikk 11 av vår 
medlemmer fullføre løpet, vi minnes dem med 
takknemlighet. 
 
Vi vet at dåpstall ofte varierer. I år kan vi virkelig 
glede oss over at vi i 2022 fikk døpe 18 personer 
og ønske 22 nye medlemmer velkommen. Vi er 
særlig takknemlig for tydelig vekst i arbeidet blant 
barn og unge, storsamlinger av unge familier i for-
bindelse med Småbarnssang er til stor inspirasjon. 
Behovet for flere medarbeidere i barnekirken er 
både tydelig og gledelig. Vi er også veldig takk-
nemlig for at det jevnlig kommer personer til våre 
gudstjenester som ikke tidligere har vært i Ta-
bernaklet. 
 
I løpet av 2022 fullførte menigheten behandlingen 
av nye vedtekter. Det ble gjort etter en lang be-

handling i menighetsrådet og flere menighets-
møter. Jeg håper at alle kan se at de nye vedtek-
tene understreker vårt ståsted som en menighet 
med bare troendes dåp som vårt trosgrunnlag, 
samtidig som vi også ønsker personer med et 
annet dåpssyn velkommen til å ha Tabernaklet 
som sitt åndelige hjem. 
 
Jeg opplever at menigheten preges av gjensidig 
respekt og kjærlighet. Jeg ser en generøsitet på 
tvers av generasjoner og i noen tilfeller på tvers 
av preferanser og meninger. Jeg lar meg stadig 
inspirere og imponere av storsinn og raushet, 
dette representerer verdier som vi både vil verne 
om og videreutvikle. Jeg er veldig takknemlig 
for å kunne si at nettopp disse verdiene også be-
skriver samholdet mellom oss ansatte. Vi trives 
sammen og opplever det som et privilegium og 
en stor ære å sammen få lov til å tjene i en me-
nighet som Tabernaklet. 
 
La meg understreke en ting til. Årsrapporten in-
neholder også regnskap for 2022 og jeg vil takke 
hver enkelt for at vi enda et år kan legge fram et 
regnskap som tydelig viser stor offervilje og an-
svarsfølelse. Mange ord kunne blitt brukt, for 
korthetsskyld vil jeg bare si at jeg  fylles av vel-
dig stor takknemlighet til både Gud og mennes-
ker! Som menighet kan vi med frimodighet og 
stor tillit til Gud og hans nåde se framtiden i mø-
te med både trygghet og takknemlighet. 
 
Som kanskje alle vet var 2022 et vanskelig år for 
Gerd-Anne og meg. Å se tilbake på fjoråret har i 
den sammenheng vært tungt og smertefullt. 
Gerd-Anne ble jo diagnostisert med Alzheimers 
sykdom og har siden august bodd på sykehjem. 
Jeg har følt på egen svakhet og tilkortkommen-
het, men samtidig funnet styrke i å være omgitt 
av bare gode mennesker som på alle måter har 
vært til stor oppmuntring og hjelp. Personlig 
opplever jeg meg enda mer knyttet til menighe-
ten og oppgavene som er meg betrodd. Jeg får 
tjene menigheten med udelt glede og takknem-
lighet. 
 
Kjære alle sammen, et bibelvers som jeg ofte 
siterer er fra  Filipperne 1:3-4, det verset vil jeg 
avslutte denne årsrapporten med: 
 “Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på de-
re, og alltid, i alle mine bønner, ber jeg for dere 
alle med glede.”  
 
Helge Terje 

Årsrapport  

for 2022 
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 Året 2022 kort oppsummert! 
 
Etter et par måneder med koronarestriksjoner ble 
2022 året som vi etter hvert kunne starte med våre 
vanlige menighetsaktiviteter. Både i 2020 og 2021 
var alle påskens møter avlyst på grunn av korona 
restriksjoner så det var veldig bra at vi i år kunne  
ønske velkommen til møter både Skjærtorsdag, 
Langfredag og første påskedag. Også sommeren 
med stevne i Fyresdal og sommerkvelder i  
Tabernaklet gikk som normalt. 
 
Vidar Tellefsen 
Administrasjonsleder  
 
 

Sang og musikk i Tabernaklet i 2022. 
Det er stort engasjement rundt sang og musikklivet 
i Tabernaklet. Vi har to kor og flere team og solis-
ter som stiller opp på Gudstjenester, Annerledes-
kvelder, formiddagstreff osv. 
 
Evangeliekoret ledes av Ann Berit H. Langmyr 
og Allan Karlsen og har ca 35 medlemmer 
 
MILK ledes av Hans Morten Grinilia sammen 
med Knut Janøy og Bård Erik Pedersen. Koret har 
ca 20 medlemmer. 
 
GRIPE består av de samme overfor nevnte  
personer i tillegg til Morten Johnsen. 
 
Himmelvendt er lovsangsteamet vårt som ledes av 
Jan Michael Johansen. Teamet består ellers av 
Line Johansen, Line Tuva Karlsen, Fred Åkervik, 
Jim Langvannskåsa og Stewart Håseth. 
 
Released teamet er lovsangsteamet som synger 
nesten hver fredag på ungdommenes samling, men 
de synger også jevnlig i Gudstjenestene på  
søndager.  
Teamet består av:  
Marie Haraldsen (leder) 
Pernille Haraldsen (leder) 
Caroline Hvale Thorsnes (leder) 
Josefine Viumdal Laursen 
Adele Angelsen 
Kenneth A Olsen 
Jørgen Mikal Vindenes 
Signe Marie Minnesjord 
Noah Askjer 
Jon-Edvard Rambekk 
   

Barn- og foreldrearbeid 
Pinsekirken Tabernaklet Skien 
 Barnearbeidet i Tabernaklet har tatt seg litt opp 
gjennom året. Vi er fortsatt ikke der vi var før  
pandemien. Likevel er vi positive når vi sakte ser 
at oppmøtetallet øker år til år.  

Løvtann er et populært innslag, her er han i gang 
med en liten treningsøkt. 
 
Ting er relativt normalt og gjenkjennbart fra tidli-
gere. Det har vært ukentlige happenings som bar-
nekirke og tweensklubb fast, i tillegg til  
nysatsningen vår Babysang og Småbarnssang. 
Babysang fik en stop sen høst 22 da det ble kuttet 
ned fra hver uke til hver andre uke.  
Nedtrappingen var i forbindelse med kapasitet til 
miljøarbeider Sara. 
Erfaringen vi tar med videre er at Babysang som 
tilbud må ha ukentlig aktivitet for å være et attrak-
tivt tilbud for permitterte og hjemmeværende.  
Småbarnssang har rullet og gått gjennom året og 
det er blitt en fast gjeng på rundt 45 barn og vok-
sene hver onsdag, med stadig besøk slik at vi er 50 
eller mer.  
Dette tilbudet har vokst med barna som går der og 
har nå ikke bare sang, men bytter på hobbyaktivi-
tet, skuespill og sang.  
Barnepastor har hatt foreldrepermisjon i sommer-
halvåret som gjorde slik at det ikke ble avholdt bo- 



 

God stemning på babysang! 
 
hjemme-leir dette året. Leiren i Fyresdal for barn 
sommertid var derimot en suksess.  
Store arrangementer har vi invitert til også dette 
året. Hallovenn med over 200 barn og Påskevand-
ring ca 300 barn og voksene  
 
 
 

Released 
Vi legger bak oss et veldig bra år i Released
(ungdomsarbeidet). Selv om vi faktisk startet året 
med nedstenging og korona, er dette nå bare et 
fjernt minne. Som kanskje det eneste ungdomsarbei-
det i Norge kommer vi styrket ut fra korona og har 
fått et både større og mer solid ungdomsarbeid ila. 
disse to årene. I året som har vært har vi vært gjen-
nomsnittlig rundt 50 ungdommer på fredagene, men 
ofte over. Vi antar at det har vært ca.150 ungdom-
mer innom Released i 2022.  
Totalt har vi 32 medarbeidere i ungdomsarbeidet 

fordelt på 4 forskjellige team(lovsang, møtelede-
re, teknikk og miljøteam). I løpet av året er det 
også 14 av ungdommene som har latt seg døpe 
og to av ungdommene våre har stått på scenen å 
talt for første gang.  
I året som har vært har vi vært på vintertur, ar-
ranger 16.mai konsert, vært på The Send i telenor 
arena, Youthcamp på telemarkstevnet, høstleir 
og Get focused. Vi avsluttet før jul med å endelig 
ta tilbake tradisjonen med felles juleavslutting 
sammen med Tweens og hadde en veldig fin 
kveld med totalt 75 tweens og ungdommer. Det 
er også veldig gøy å se at dette har gjort at 
7.klassingene nå finner seg tilrette på ungdoms-
møte nå etter jul. Året ble avsluttet med Nyttårs-
fest. 50 ungdommer kom og vi feiret med fest-
middag, Silent Disco og døgning. Vi tok også 
med oss lederteamet på «Gi Jesus Videre» i Kris-
tiansand hvor vi fikk masse god inputt om hvor-
dan lede og bygge ungdomsarbeid.  
I året som har vært har vi også samarbeidet mye 
med andre ungdomsarbeid i Grenland. I høst 
blåste vi liv i Get Together og samlet 200 ung-
dommer der. Vi ser virkelig verdien av å stå sam-
men med de andre ungdomsarbeidene i Grenland 
og ser hvordan det beriker alle.  
Det er spennende tider i ungdomsarbeidet og i 
Grenland. Ungdommene er utrolig gira og for-
ventningsfulle. Vi går inn i 2023 med forvent-
ning og tro på en Gud som kan gjøre og gjør 
store ting i kirken vår, regionen vår og landet 
vårt.  

 
Tentro 
Endelig fikk vi ha tentroavslut-
ning på våren igjen. Vi takket 
for tiden med 5 tentro-elever 
og hadde en veldig fin tentro-
Gudstjeneste 1. Mai. Vi er vel-
dig takknemlige for tillitten 
foreldrene gir oss når de hver 
tirsdag sender ungdommene sine til oss på tentro. 
Tentro består både av aktiviteter og undervis-
ning, og vi følger Pinsebevegelsens nasjonale 
Undervisningsopplegg. I høst startet det 18 nye 
tentro-elever. En stor gjeng, hvor flere har et 
stort engasjement i ungdomsarbeidet vårt allere-
de.  
 

Kurs & Leirsted 
2022 har vært et godt år for leirstedet vårt, med 
mye aktivitet og mye utleie til både leirer og me-
nighets arrangementer som stevner og me-
nighetsweekender 

Årsrapport  

for 2022 

Side 6 



Den største utfordringen nå er strømprisen som 
har blitt en stor utgiftspost også her. Det er søkt 
om og gitt tilsagn om Enøk midler for å kunne 
investere i solcelle anlegg og andre energi sparen-
de tiltak.  
Mange har stilt opp som frivillige medarbeidere 
sammen med Jostein Waskaas for å gjøre stedet så 
bra som mulig. 
 
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 og Vidar Tellefsen.  
 

Tabernaklets barnehage  
Tabernaklets barnehage er en 
heldags barnehage med åpnings-
tid 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 pe-
dagogiske arbeid.  
- Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov 
  for omsorg, lek, danning og læring som grunnlag 
for allsidig utvikling 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. 
Her er noe av det vi har vært med på i 2022:  
Vinteraktivitetsdag, Samenes nasjonaldag, pysja-
masfest, karneval,  Ibsens bursdag i byen, svøm-
ming for førskolebarna,  lesestunder på bibliote-
ket, bålpannekos ute, påskevandring, påskelunsj 
med foreldre, 17. mai feiring i barnehagen med 
leker, fotballcup på Odd, markedsdag til inntekt 
for fadderbarnet vårt, musikksamlinger på loftet, 
NAF mini bane for førskolebarna, sjørøverfest, 
gårdsbesøk, baking, brannøvelse, Turbo Tråkk i 
barnehagen for 3-6 åringene, overnatting for før-
skolebarna, turer i nærmiljøet, Synge på advents-
møte i tabernaklet, synge på formiddagstreff,  Lu-
cia feiring ute, julevandring i Skien kirke, nisse-
fest.   
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Bibelfortellinger: Noas ark, Den bortkomne søn-
nen, Den fattige enken, Juleevangeliet, Påskebud-
skapet, Kr.himmelfart, Skapelsen,  
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: Cathrine Berg Olaussen 
Foreldre rep: Britt Solveig Spilde 
Vara: Gunnhild Randen  
Vara: Ole Kolbjørn Osøien 
 
   Hanne K. Taranrød  

 
 
 
Omsorgsarbeidet og besøkstjenesten 
Tabernaklet hadde et stort omsorgsarbeid også i 
2022. Vår visjon er å være en menighet med åpne 
dører til fellesskapet gjennom omsorg både til 
”gamle” og nye medlemmer og besøkende.  
Vi er 15 besøksvenner som jevnlig besøker eldre, 
ensomme og syke medlemmer som ønsker besøk 
fra menigheten. 
Til jul delte vi ut blomster med besøk til ca 80 
medlemmer over 80 år.  
Lederteamet har i 2022 bestått av Annemor  
Drågen og Beth Halvorsen i samarbeid med  

Helge Terje Gilbrant og Vidar Tellefsen. 

 
 
 
 
Omsorg for hjelpetrengende 
For å hjelpe rusavhengige samarbeider menighe-
ten med Skien Diakonale Senter (SDS), Crux Til-
ja Oppfølgingssenter, Evangeliesenteret (ES) og 
Grenland Rusomsorg. Skien Diakonale Senter 
søkte en sentral samarbeidspartner, og Blå Kors 
virket lenge å være interessert. Men til sist sa Blå 
Kors nei til å overta SDS. Styreleder Morten 
Johnsen og resten av styret i SDS har nå en stor 
oppgave med å drive denne viktige rusomsorgs-
virksomheten videre.   
Vi er også engasjert i Diakonikonferansen for 
Grenland, og ca 10 omsorgsarbeidere i menighe-
ten deltok på Diakonikonferansen 28.-29 sept. 

Årsrapport  

for 2022 



Side 8 
Årsrapport  

for 2022 

med temaene: «Bær hverandres byrder», 
«frivillighet», samt «ungdom og psykisk helse». -  
Grenland Rusomsorg driver bruktbutikk på Bøle-
veien i Skien, der overskuddet går til Evangelie-
senteret. Klær, sko o.l. deles gratis ut via Evange-
liesenteret i Porsgrunn.  

 
 
 
Annerledeskveldene 
På grunn av usikkerhet med Covid-19 smitte, var 
det ikke Annerledeskvelder i januar og februar. Fra 
mars startet vi opp, og hadde mange spennende 
besøk utover våren. Fremmøte har variert mellom 
50 og 90 møtebesøkende inkl. stab. Sangkveldene 
samler godt med folk, særlig Gunilla og Johan Sig-
vardsson, samt Sarah og David Åstrøm. Men også 
mars-møtet med pastorparet Slavic og Natashia fra 
Moldova samlet bra med folk. Moldovahjelpen 
med Knut Hafsund organiserte besøket. I Moldova 
hadde de opplevd en stor flyktningestrøm i etter-
kant av Russlands invasjon av Ukraina. Vi ble alle 
berørt av pastorparets fortelling, og vi samlet inn 
en stor kollekt til flyktningarbeidet. 
 
På høsten hadde vi en rekke flotte besøk. Evange-
liesenteret Østerbo besøkte oss med vitnesbyrd og  
andakt ved Sylvia Rølleid Gjekstad. Full av hat, 
bitterhet og forkastelse kom hun inn på Evangelie-
senteret i Karasjok, der møtte Gud henne. I dag er 
hun løst fra ruslivet, men også fra bitterhet og for-
kastelse. Som vernepleier på Østerbo er hun med 
og veileder andre inn i et liv løst fra forkastelse og 
dårlig selvbilde. Også Evangeliesenterets kvinne-
senteret på Svene besøkte oss. Vi fikk høre flere 
sterke historier derfra. 

Evangeliesenteret fra Østerbo besøker  
Annerledeskvelden 

Ole Holmen leder Annerledeskveldene, sammen 
med Anne-Berit Holte Langmyr og Anne Kristin 
Lindberg. Sissel Pedersen leder kjøkkengjengen, 
som gjør en flott jobb.  Til sammen ca 30 medar-
beidere med kjøkkenfolk, forbedere, møteverter, 
lydteknikere og andre, gjør en flott jobb på disse 
kveldene. Det legger til rette for fellesskap, inklu-
dering, mat, sang og glede, samt Guds Ord på An-
nerledeskveldene.   
 
 
 
 
 
Årsrapport fra misjonsrådet 
Misjonsrådet har bestått av leder Harald Vindenes, 
Ingjerd Lind, Sondre Melås, Wenche Lien og Met-
te Helen Vindenes. Tore R Follegg var med helt 
frem til sin dødsdag. Tore var engasjert på for-
skjellige måter i misjon i menigheten i over 30 år. 
Tores misjonsengasjement og trofasthet er et stort 
forbilde for oss alle. 
Misjonsrådet har avholdt 6 møter i 2022 og be-
handlet 27 saker. 
Harald er med i Land Utvalg (LU) for Egypt og 
Nord Afrika, Tore var med i styret for «Hjerte for 
Israel» (Pinsebevegelsens arbeid i Israel) og 
Anastassya Melås (Sondre’s kone) er representant 
for LU for Hvite Russland. 
Tabernaklets satsningsområder i 2022 har vært: 
4 evangelister i Belarus, 3 evangelister i Ukraina, 
1 evangelist i Moldova, barnearbeid ved Randa i 
Amman/Jordan, Bibelselskapet ved Andy Ball i 
Tel Aviv/Israel, Pauls Ministry ved John i Kairo/
Egypt. Vi støtter også Bjørn Richard og Sarah Pe-
dersen som arbeider blant sigøynere i Romania.  
Mange i menigheten er også sterkt involvert i Jans 
Academy, internat og helseklinikk i Kenya. 
Ellers har menigheten støttet en av menighetens 
ungdommer med 5000kr til misjonstur, vi har fasi-
litert et kurs i å evangelisere blant muslimer, vi har 
vært i Vestby på Europakonferanse og i Notodden 
på Belarusmøte, vi har støttet Moldova med 
20000kr til bygging av toalett i menigheten, vi har 
vært med på M28 unådd-konferansen i Bergen.  
Vi har ikke besøkt noen av våre samarbeidspartne-
re i deres land i 2022, men menigheten har hatt 
besøk både fra Moldova, Israel og Belarus, og 
også fra våre kjære Tysklandsmisjonærer Lill og 
Even Grüner. 
Tabernaklets totale misjonsbudsjett for 2022 har 
vært på 723 000kr.     

  



Behovet for hjelp til Øst Europa har vært stort i 
2022. Her ser vi John Børven med samarbeids-
partner Misjon Uten Grenser stabler soveposer, 
sengetøy m.v. fra Tabernaklet, som skal til  
Moldova. 
 
Tabernaklet gav 52 000 kr ekstra til Filadelfia 
Kiev ifm med den pågående krigen 
     
    Harald Vindenes 
 
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 var vår rep. 
i LU for Israel. 

 
 
Søstermisjonen 
Søstermisjonen har hatt 17 møter i 2022. Vi møtes 
annenhver mandag i kafeen. Det har vært mellom 
12 og 15 på samlingene. Vi har 15 faste medlem-
mer nå. Vi har et fint fellesskap, og deler Guds 
Ord med hverandre. Vi ber for våre misjonærer og 
de nasjonale pastorene, evangelistene og menig-
hetene som Tabernaklet støtter. Vi ber også for  
menighetens ledelse og for alle virkegrener i me-
nigheten og andre bønneemner vi måtte ha. 

 

 

Det blir også orientert om de forskjellige misjons-
prosjektene. 
I 2022 sendte vi kr. 53.000,- som gaver til de for-
skjellige misjonsprosjektene som menigheten har. 
Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Søster-
misjonen. Vi har et godt fellesskap og kjenner 
stor velsignelse i samværene. 
   Leder Ingjerd Lind 

 
 
Rapport fra møtevertene 
Møtevertene har i 2022 hatt gleden av å ønske 
møtebesøkende velkommen til Tabernaklet. Tje-
nesten har i 2022 fungert flott etter at det har blitt 
normale tilstander og pandemien har sluppet taket. 
Det er fint at vi har kommet tilbake til normalen. 
Noen har valgt å avslutte som møteverter i dette 
året, og nye har kommet til.   
Møteverttjenesten har gjennom mange år fungert 
godt, og det vil det også gjøre i 2023. 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. 
Ønsker å takke alle møtevertene for en fremragen-
de innsats som har blitt utført i året 2022, og øns-
ker alle et velsignet godt år. 
   Jan-Arne Johansen 

 
 
 
Årsmelding  Økonomirådet 2022 
Det vises til det fremlagte regnskap med revi-
sjonsberetning for menighetens regnskap. 
Økonomirådet har gjennomgått regnskapet i detalj 
i møtene og behandlet budsjett.  
Menigheten benytter nå Tripletex regnskapssys-
tem som forenkler bl.a faktura behandlingen for 
menigheten 
Otto Halvorsen gjør en fantastisk jobb med å føre 
menighetenes regnskap og har nå 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 i økonomirådet er: 
Anne Kjersti Grinilia, leder 
Otto Halvorsen, regnskapsfører  
Anniken Waskaas, barnehagen 
Vidar Tellefsen, administrasjonen 
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Nye måter å gi på. 
Den tekniske utviklingen går stadig framover og 
det ble i 2022 klart for en enkel måte å gi gaver og 
etablere fast givertjeneste med skattefradrag til 
Pinsekirken Tabernaklet Skien. Ved å skanne  QR 
koden som blir vist på storskjermen ifm. med søn-
dagsmøtene eller som du også finner på måneds-
planen, vil du komme direkte til vår giverside. 
Her får du valg om å gi en enkel gave eller om du 
ønsker en månedlig trekk. Du kan da velge mel-
lom Avtalegiro eller VIPPS. Du får også valget 
om du ønsker skattefradrag.   
Det ble også bli mulig ved hjelp av QR kode å 
betale i kafeen ved f.eks. Storsøndager. 
Du kan selvsagt også gi gaver ved å bruke det ek-
sisterende VIPPS nr: 11271. Betaling i kafeen har 
fått et eget VIPPS nr. 
 

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. 
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 

 
. 

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.  

 

Oasen skole Grenland 
Skolen flyttet inn i nye lokaler til skolestart høsten 
2022 i Strømdalsjordet 58. 
Fra 1.1. 2022 overtok Oasen skole 80 % av skole-
driften. Resterende 20 % er delt på de tre andre 
medeierne. Tabernaklet har nå ingen eierandeler i 
skolebygget. Skolen rektor er fra 2022 Eirik Fjeld  
 

Lokalradioen 
Menigheten er medlem i RadioMG som er en 
egen lokalradio med egen konsesjon i Grenland. 
Dette året har vært et jubileumsår der det har blitt 
markert 5 år med DAB-sendinger. Mediagruppen 
Grenland har også begynt arbeide med TV. Og et 
studio ved siden av radiolokalene ble ferdigstilt i 
2022. Det er gjort noen opptak til morgenandakter 
på Bedehuskanalen. Mer TV vil bli laget i 2023 
Anne Berit H. Langmyr og Allan Karlsen repre-
senterer Tabernaklet i Radio MG.  

 
Felleskristen bønn  
Hver onsdag samles vi 15-20 forbedere på felles-
kristne bønnemøter rundt om i ulike kirker og me-
nigheter; Skien Frikirke, Grenland Kristne Senter, 
Troens Liv Bibelsenter, Skien Baptistmenighet, 
Skien Misjonskirke, Skauen kirke (DELK). Frel-
sesarmeen og Tabernaklet. Det er så inspirerende 
å være sammen, og vi har opplevd et sterkt Guds-
nærvær på samlingene. Vi ber mye for ungdom i 
Skien, om at unge skal bli berørt av Gud. Han har 
ikke glemt «vekkelsesbyen Skien»! Men det be-
gynner alltid med bønn. 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.  Samarbeidsrådet har hatt et travelt 
år, med både åpne møter, medlemsmøter og ulike 
arrangementer og projekter. Stikkordet her er dia-
log og forståelse for hverandres tro og livssyn, vi 
arbeider for et livssynsåpent samfunn. Sentrale 
prosjekter for oss i Tabernaklet har vært 
«Gjestebud», et møte mellom politikere og ledere 
i kirker og livssynssamfunn, samt «Pussing av 
snublesteiner» 26. november, en markering med 
historiefortelling om den urett og det overgrep 
som ble begått mot den jødiske familien Becker 
her i Skien i november1942. Videre besøk av sko-
leklasser, felles markeringer i Skien, samt info om 
hva vår menighet står for og hvordan vi arbeider. 
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Budsjett 2023 

Pinsekirken Tabernaklet Skien   

   

   

  
Regnskap 2022 Budsjett 2023 
    

   Inntekter     

         3100 Offerinntekter 576119,00 550000,00 

         3101 Offer i menigheten, fast givertjeneste 1842659,00 2000000,00 

         3103 Tilskudd fra omsorgsboligene 435000,00 456750,00 

         3104 Annerledeskveld 88971,00 90000,00 

         3105 Inntekter formiddagstreffet 20517,00 24000,00 

         3106 Inntekter kafé 109314,00 120000,00 

         3108 Inntekter Julemesse 87180,00 90000,00 

         3110 Inntekt Barnearbeidet 54060,00 54060,00 

         3111 Inntekt Barnekirke 5669,00 5669,00 

         3112 Inntekt sang/musikk/babysang 31380,00 71600,00 

         3113 Inntekt Tweens 320,00 29161,00 

         3114 Inntekt Hallovenn 48783,00 48783,00 

         3115 Inntekt Ungdomsarbeidet 84477,00   

         3116 Inntekt Tentro 28785,00 21800,00 

         3117 Inntekt Released 59886,00 43000,00 

         3118 Inntekt Tur for ungdom 28476,00 18000,00 

         3120 Inntekt 16.mai konsert/nyttårsaften 18000,00 95000,00 

         3140 Foreldrebetaling 595181,00 653400,00 

         3145 Annonseinntekter 17000,00 17000,00 

         3155 MOMS kompensasjon 319662,00 382970,00 

         3156 Kommunale tilskudd 3454307,00 3193408,00 

         3157 Statlig tilskudd 1035045,00 1050000,00 

         3605 Leieinntekt 9162,00 12000,00 

         3606 Leieinnteker fra barnehagen 140000,00 147000,00 

         3900 Annen inntekt 16312,00 62000,00 

   Sum inntekter 9106265,00 9235601,00 
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Regnskap 2022 Budsjett 2023 
    

      Lønnskostnad     

         5000 Lønn til ansatte 4711796,00 5127273,00 

         5010 Honorar evangelister 81443,00 40000,00 

         5020 Feriepenger 608112,00 290813,00 

         5210 Fri telefon 26352,00 21960,00 

         5251 Gruppelivsforsikring 18516,00 12800,00 

         5252 Ulykkesforsikring     

         5290 Motkonto for gruppe 52 -44868,00 -34760,00 

         5395 Annen oppgavepliktig godtgjørelse - ikke AGApliktig 4680,00   

         5400 Arbeidsgiveravgift 654446,00 781460,00 

         5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger 85744,00   

         5800 Refusjon av sykepenger -267403,00   

         5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget 7310,00   

         5910 Kantinekostnad -520,00   

         5920 Yrkesskadeforsikring 14793,00 15000,00 

         5921 Personalulykkeforsikring 7070,00 7100,00 

         5922 Gruppelivsforsikring 9251,00 4250,00 

         5930 Annen, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring   13000,00 

         5945 Pensjonsforsikring for ansatte 164296,00 189633,00 

         5990 Annen personalkostnad 12025,00 7500,00 

      Lønnskostnad 6093044,00 6476029,00 

      Annen driftskostnad     

         6215 Diverse driftskostnader 456329,00 300000,00 

         6216 Mat (bhg/kafe etc.) 123982,00 139400,00 

         6217 Blomsterutgifter 33189,00 30000,00 

         6218 Honorar evangelister, sang og musikk 66650,00 60000,00 

         6219 Musikk/høyttalerutstyr 82865,00 24000,00 

         6300 Leie lokale 144000,00 151200,00 

         6305 Vaktmestertjenester 20000,00 21000,00 

         6310 Kostnad Barnearbeidet 47190,00 47484,00 

         6311 Kostnad Barnekirke 17979,00 22979,00 

         6312 Kostnad sang/musikk/babysang 53931,00 95750,00 

         6313 Kostnad Tweens 5515,00 50800,00 

         6314 Kostnad Hallovenn 14418,00 35000,00 

         6315 Kostnad Ungdomsarbeidet 32392,00   

         6316 Kostnad Tentro 19791,00 34000,00 

         6317 Kostnad Released 134509,00 50000,00 

         6318 Kostnad Tur for ungdom 54820,00 18000,00 

         6319 Kostnad Ledersamling 5196,00 5000,00 

         6320 Renovasjon, vann, avløp o.l. 34095,00 38000,00 

         6321 Kostnad 16 mai konsert / nyttårsaften   92000,00 
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         6340 Lys, varme 259960,00 264000,00 

         6390 Annen kostnad lokaler 21469,00 82000,00 

         6420 Leie datasystemer 74162,00 77800,00 

         6551 Datautstyr (hardware) 8990,00   

         6705 Honorar regnskap 81654,00 88000,00 

         6720 Honorar for økonomisk rådgivning 1480,00   

         6800 Kontorrekvisita 44967,00 52000,00 

         6810 Data/EDB-kostnad 3286,00 12000,00 

         6820 Trykksak 74168,00 50000,00 

         6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. 4406,00 5200,00 

         6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 33366,00 43000,00 

         6890 Annen kontorkostnad 6137,00 6000,00 

         6900 Telefon 19589,00 17300,00 

         6940 Porto 7366,00 8000,00 

         7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig 1330,00 8000,00 

         7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 44425,00 72000,00 

         7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig 2094,00   

         7320 Reklamekostnad 75194,00 79000,00 

         7400 Kontingent 10180,00 7400,00 

         7421 Driftsstøtte misjonsstasjoner 28313,00 24000,00 

         7422 Gaver til misjonærer 10000,00 42000,00 

         7423 Evangeliseringstiltak 6600,00 46900,00 

         7425 Evangelister Israel/Jordan 220000,00 200000,00 

         7426 Evangelister Øst-Europa 196186,00 112800,00 

         7427 Evangelisering muslimer 190000,00 200000,00 

         7428 Støtte til arbeid utenfor menigheten 4000,00   

         7429 Støtte til felles formål 84854,00 45000,00 

         7500 Forsikringspremie 70512,00 73600,00 

         7770 Bank og kortgebyrer 25210,00 26500,00 

         7771 Gebyrer pensjonsforsikring 30683,00 37000,00 

         7790 Annen kostnad 13846,00 109400,00 

         7797 Hjelpekasse 10706,00 18000,00 

         7800 Tap ved avgang av anleggsmidler 100000,00   

      Sum annen driftskostnad 3148433,00 3060513,00 

   Samlede driftskostnader 9241476,00 9536542,00 

Driftsresultat -135211,00 -300941,00 

Finansinntekter og finanskostnader   

  

         8050 Renteinntekter 53537,00 60000,00 

         8150 Rentekostnader 41,00 0,00 

Ordinært resultat -81715,00 -240941,00 
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TenTro-elever i Pinsekirken Tabernaklet,  2022 

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 

VIPPS nr. 11271 

Konfirmanter i Pinsekirken Tabernaklet Skien, søndag 1. mai 2022. 
Foran fra venstre: Peter Guttormsen, Ingrid Grinilia, Maria Heiberg, Hannah Sofie Stadskleiv, Elias Nilsen. 
Bak: Leder Johanne Vindenes,  leder Marius Lien, Pastor Helge Terje Gilbrant 

mailto:post@tabernaklet.no

