
Vallset Pinsemenighet
  Stiftet 1922 

Gaver kan gis til vår konto 
1822 08 30566

Få skattefradrag for det du gir. 
Kontakt oss for mer informasjon.
Se også vallset-pinsemenighet.no

Vær edrue, våk! 
Deres motstander, djevelen, 

går omkring som en brølende 
løve og søker noen han kan 

oppsluke.
1 Peter 5, 8

Vær våken! Aktivitetene i 
Vallset Pinsemenighet:
Søndagsmøter
Formiddag eller kveld.
Sang, tale, korsang, 
sanggrupper, solosang.

Together
Opplegg for alle aldersgrupper. 
Lek, sang og andakt, strikkekafé 
og "bilprat". Vi avslutter med 
felles kveldsmat. Onsdager.

Formiddagstreff
Sang og musikk, andakt, 
god bevertning, mm.

Sangkvelder
Av og til arrangerer vi 
sangkvelder. Her står, naturlig 
nok, sangen i sentrum. Enkel 
bevertning.

Mer informasjon:
vallset-pinsemenighet.no
- der finner du:

▪ Andakter, artikler og info
▪ Bli kjent med Bibelen 
▪ Hvordan blir jeg en kristen?
▪ Oppdatert kalender
▪ Aktuelt og nyheter m.m.

Velkommen!

5533  5555  4466

Leder for Vallset Pinsemenighet er
Stig Rune Sagberg

Telefon: 918 08 503
E-post: post@vallset-pinsemenighet.no

Fo
rs

id
eb

ild
e,

 la
yo

ut
 o

g 
try

kk
  

To
rm

od
 Ja

hr
en

 ©
 2

02
3

Månedsprogram
mmaaii  22002233

Vi gratulerer!
Klara Helene Syverinsen 

fyller 90 år 24. mai

Tentro‐avslutning 
i Filadelfiakirken Hamar 6. mai

Fra Vallset Pinsemenighet deltar: 
Rebekka Aamodt
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Program for mai 2023

Det kan være positivt å av og til stille seg spørsmålet: Hva slags inntrykk får 
mennesker nå de ser på meg? Hva slags type kristen er jeg?
Er jeg en "Restaurantkristen", som prøver å få det til å se ut som om jeg er "veldig" 
kristen, og gjerne opptrer med stil når jeg først kommer innenfor et 
menighetslokale?
Hva med "Gatekjøkkenkristen", som stikker innom når han/hun er sulten. En krise 
har oppstått, kanskje. Uregelmessig og usystematisk type, som "skummer fløten".  
Eller "Jojokristen". Veldig på og veldig av, og lite å stole på. "Det går opp og ned, 
her i livet."
Som "Hobbykristen" er jeg med når jeg har tid, men 
tenker først og fremst på karriere og privatliv.
"Slavekristen" er den trofaste, som ofrer alt for 
Jesus, men det går mange ganger ut over ektefelle, 
barn og familien for øvrig. Livet blir etter hvert tungt 
å leve, og man er skyldbetynget, for det er jo så 
mange behov. 
Det motsatte er en "Tribunekristen", som elsker å se 
på, er på alle arrangementer der det "skjer noe". 
Kristenlivet blir underholdning, der målet er opplevelser. Vet hvordan alt og alle  
skal være, men deltar aldri selv.
Men hva er så et normalt kristenliv?
Gud har skapt oss til fellesskap og glede, ikke for at vi skal gjøre religiøse øvelser 
for å tekkes ham. Han ønsker at vi skal være avslappet og trygge (Joh 14,1), men 
ikke likegyldige og slurvete. Han vil ha oss nærmere seg, der vi har et våkent og 
aktivt forhold til ham, og erfarer at han er der under alle forhold vi møter i livet. 
Det handler også om å være trofast og lojal, aktiv og kreativ, og stille sine ressurser 
til rådighet for Gud. Men samtidig akseptere og respektere sine egne begrensninger. 
Ofte er det der det kan bikke over, når plikten føles tung og gleden blir borte. 
Så er det noen ganger i livet da vi trenger kraft ut over det normale, og der Gud gir 
ekstra styrke og til og med gjør under. Men å leve på en måte som hele tiden går ut 
over våre egne begrensninger, vil til slutt ende med at kroppen og sinnet ikke orker 
mer.
Den kjente pastor Charles Stanley har sagt det slik: "...det å ha et personlig forhold 
til Gud, betyr at jeg er "tilkoblet" 24 timer i døgnet, til min skaper, min frelser, til 
Herren, Mesteren, han som går med meg, sørger for mine behov og gir meg glede."

Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli 
fullkommen (Joh 15,3).

Så det er om å gjøre å finne balansen, og kjenne etter om gleden er der, for er 
gleden borte, bør vi spørre oss selv om alt er som det skal være. 
Og her snakker jeg om den grunnleggende gleden i Gud, som også er der i sorg og 
smerte.

Tirsdag 2. mai  19.00 Bibel og bønn.
Onsdag 3. mai  18.00 Together.
Søndag 7. mai  18.00 Møte. Torunn og Yngvar Smedrud Hansen 

synger og taler. Gideon Innlandet informer. 
Kollekt til Gideon. 
Møteleder: Bjørn Erik Frislie. 
Møtevert: Wenche Westgaard.

Mandag 8. mai  19.00 Musikkøvelse for Pilegrimstoner.
Tirsdag 9. mai 19.00 Bibel og bønn.
Søndag 14. mai 11.00 Together‐søndag. 

Nina Therese Losvar Guldahl har andakt. 
Mari Sjølie synger. Kirkekaffe på "Loftet". 
Møteleder: Elin Nesbakken Sjølie. 
Møtevert: Ellen Frislie.

Tirsdag 16. mai  19.00 Bibel og bønn.
Onsdag 17. mai  18.00 17. mai‐fest.  Vi feirer nasjonaldagen. 

Tale ved Stig Rune Sagberg. Ole Gjøstøl deltar. 
Vi tar med til bevertning.
Møteleder: Stephan Aamodt. 
Møtevert: Elin Nesbakken Sjølie. 

Søndag 21. mai  18.00 Møte. Nelson Gudar Luvai jr. taler m/tolk. 
Mari Sjølie synger. Offer til misjon i Zimbabwe. 
Møteleder: Stig Rune Sagberg. 
Møtevert: Liv Nordgård Sagberg.

Tirsdag 23. mai  19.00 Misjonsmøte. Linn‐Charlotte Jamt vitner og 
forteller fra misjonsarbeid i Sør‐Afrika. 
Møteleder: Stig Rune Sagberg.

Torsdag 25. mai  11.00 Formiddagstreff. 
Andakt ved Bjørn Olav Grønbeck. 
Sanggruppen "Lys og Salt" deltar. 
Bevertning.

Lør/søn 27. og 28. mai Pinsefest på Hedmarktoppen 
Evangeliesenteret 40 år. Se progr. på nett og avis.
Lørdag kl. 18.00 og søndag kl. 12.00 og 16.00. 
Talere: Trond Palmgren Eriksen og Sebastian 
Stakset. Lise Karlsen deltar.

Tirsdag 30. mai  19.00 Bibel og bønn.
Onsdag 31. mai  18.00 Together.

Hvem er du?
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Tormod Jahren


