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 Leder 
Det norske langrennslandsla-

get er verdens beste, både på 

kvinne- og herresiden. De sier 

at de gjør hverandre gode, de 

inspirerer og pusher hverandre 

til å bli best. Nå har de forsaket 

mye, fokusert på oppgavene og 

trent målrettet, for olym-

pisk gull er det store må-

let.  

 

Har Johaug, Nordthug og de andre medaljekandidatene noe å 

lære oss i Pinsekirken?  

 

Ifølge Paulus, så har de det. Vet dere ikke at de som deltar i et 

kappløp, er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da 

slik at dere kan få den! Og hver den som deltar i kappløpet, 

forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig 

krans, men vi gjør det for en uforgjengelig. Derfor løper jeg, 

ikke i usikkerhet. Jeg kjemper ikke som en som slår ut i løse 

luften. Men jeg 

legger tvang på 

min kropp og 

holder den i 

trelldom, slik at 

jeg som har 

forkynt for 

andre ikke skal 

bli forkastet. 

(1.Kor. 9;24-27) 

 

Dette kan ta motet fra oss, om vi ikke skjønner at det første som 

må være på plass er en kjærlighetsrelasjon til Jesus. Det er 

Guds nåde og kjærlighet, og det åndelige fellesskapet med Kristi 

kropp (menigheten) som inspirerer oss og gir oss mot og kraft 

til å bygge åndelige muskler og åndelig utholdenhet.  

 

Måtte Vinter-OL være med å inspirere oss til å leve vårt liv, våre 

uker, dager og timer målrettet og med en hensikt.  

 

Ha en god og målrettet vinter! 

Tore Bjørn Ringås 
torebjrn@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 2. februar 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Rolf Skavern jr. taler.  

Daniel Lexander  

leder lovsangen. 

 

Søndag 9. februar 

kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler.  

 

Søndag 16. februar 

kl. 11:00 (MERK tiden) 

Gudstjeneste.  

Jens-Petter Jørgensen 

taler. DT-Hedmarktoppen 

deltar. Daniel Lexander  

leder lovsangen 

 

Søndag 23. februar 

kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Bianca Vlastuin taler.  

Eirik Solend med team 

leder lovsangen 

 

*** 

  

Søndag 2. mars 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Rolf Skaven jr. taler. 

Samlinger 
 

 

Jesus Kidz kl. 17.30 

Søndag 02.02. 

Søndag 09.02. 

Søndag 23.02. 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 10.02. 

Mandag  17.02. 

Mandag 24.02. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 11.02. Moen. 

Onsdag 12.02. Sætre. 

Tirsdag 18.02. Lyngholtet. 

Tirsdag 25.02. Moen. 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag 11.02. 

Tirsdag 25.02. 
 

Undervisning fra nett kl. 19 

Tirsdag 04.02. 

Tirsdag 18.02. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 12.02.. i Pinsekirken. 
 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 06.02. 

Torsdag 20.02. 
 

Studentsamling kl. 19.30 

Onsdag 05.02. 

Onsdag 12.02. 

Onsdag 19.02. 
 

The Message kl. 19:30 

Fredag 07.02. 

Fredag 14.02. 

Fredag 21.02. 
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag  15.02. Terningen Arena. 
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Årgang 14 - 2. utgave 

PK Nytt 

 

”Har Johaug, Nordthug 

og de andre medalje-

kandidatene noe å lære 

oss i Pinsekirken?”   

Nytt tilbud 

Pinsekirken lanserer nå studiekvelder 

annen hver tirsdag, de tirsdagene det 

ikke er bønnemøte.  
 

Studiekveldene blir nettbaserte med 

kringkasting av taler med kjente predi-

kanter som Ulf Ekman, Rick Warren, 

Andrew Wommack og Bill Hybels. Ta-

lene vises på storskjerm. Naturlig nok 

vil de fleste talene foregå på engelsk og 

uten teksting. 
 

 

Studiekveldene avsluttes med samtaler, 

bønn og lovsang. Det blir enkel serve-

ring av kaffe og 

te.  
 

Første studie-

kveld blir tirs-

dag 4. feb-

ruar klokka 

19.  
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Fødselsdager 
 

Februar 
01.02. Eline Randen 

05.02. Hege Marie Skretting 

06.02. Eirik Solend 

09.02. Mattias E. Aronsen 

12.02. Mathea Kristine Torgersen 

12.02. Claude Menehi 

13.02. Jan Gunnar Martinsen 

15.02. Sarah Emine Torgersen 

20.02. Nadine Bifatukobiri 

22.02. Trond Alexander Myrhaug 

23.02. Irene Louise Ormstad - 60 år! 

25.02. Tove Hammer 

25.02. Ruud Vlastuin 

Årsmøte 
Mandag 17. februar klokka 19 

avholdes menighetens årsmøte med 

blant annet valg av ny eldste. Leder-

skapet har enstemmig innstilt Svein 

Skretting (bildet). Sakliste til årsmø-

te henges opp på oppslagstavla i 

Pinsekirken senest en uke før møtet. 

Etter årsmøtet blir det vanlig menig-

hetsmøte fra cirka klokka 20. 

 

Har fått navn 
JesusTeens er navnet på den nye gruppa for ungdommer født 

i 2000. JesusTeens har samlinger på fredager fra kl. 17.30 til 

19.30 og er en bibelgruppe hvor hensikten er å bli bedre kjent 

med Gud, Jesus og Den Hellige Ånd. Ungdommene blir også 

servert middag. JesusTeens har samlinger i oddetallsuker.  
 

 

Endring i programmet 
The Betweens har samling lørdag 15. februar. På grunn av 

booking ble aktivitetene for januar og februar byttet om. Derfor 

blir det turn i Terningen Arena nå i februar. Veldig fint om nye 

blir med denne gangen for å se om dette er noe de har lyst til å 

være med på videre. Medlemskontingenten er på 100 kroner 

for hele året. Gjester som har lyst til å se hva dette er går gratis. 

Tommelen opp 
Pinsekirken har kjørt en markedsførings-

offensiv for menighetens Facebook-side. 

Det har gitt resultater. - I løpet av 14 da-

ger har 150 personer liket siden, og nær-

mere 350 personer følger nå Pinsekirken på Facebook. Det er 

vi veldig godt fornøyd med sier Rolf Skavern jr. Han oppford-

rer flere til å være med å dele Facebooksiden med egne Face-

book-venner, og  huske på å «sjekke inn» når du er på PK. Det 

er med på å gjøre Facebooksiden enda mer kjent.  

- Tusen, tusen 

takk! 
Hege Skavern er overvel-

det etter at det lørdag 25. 

januar ble arrangert stor 

bursdagsfest i anledning 

hennes 50-årsdag. Med 

90 gjester til bords ble 

det litt av en fest med 

mange overraskelser og 

sanger og taler til jubilan-

ten. - Jeg ønsker å takke 

alle som ville være med på festen, og tusen takk til menigheten 

og lederskapet som ordnet i stand alt sammen. I stedet for 

gaver til seg selv ønsket Hege at det ble gitt penger til 

«symaskin-prosjektet» blant kvinner i India - hjelp til selv-

hjelp som Trosgnisten står bak. Nå kan Hege sende 15 tusen 

kroner til prosjektet, og hun vet at det er nok til 10 symaski-

ner. - Tusen takk for gaven! Dette betyr mye for meg, sier en 

svært takknemlig jubilant. 

Jentelunsj  
På selveste kvinnedagen lørdag 8. 

mars inviteres jenter – kvinner – 

damer til lunsjmøte i Pinsekirken fra 

klokka 12. Det blir et par timer hvor 

det er mulighet for påfyll for både 

kropp, sjel og ånd. - Vi skal spise og 

småprate litt. Det blir sang og mu-

sikk med Kristina Wøhni, Hilde Iren 

Borge Strøm og Lisbeth Mørck. De 

vil også lede oss i lovsang og Hege Ska-

vern taler, forteller Aina Skjøthaug og 

Sissel Aronsen (henholdsvis øverste og 

nederste bilde) som er hovedansvarlige 

for samlingen. Arrangementet er gratis, 

men det vil bli samlet inn en frivillig kol-

lekt i løpet av lunsjen. - Vi håper at dere 

som er kristne tar med venninner som 

kanskje enda ikke er det. For vår Gud har gitt oss kristne i oppdrag å 

være menneskefiskere, for mennesker er viktige for Gud. Gud elsker 

alle og han trenger oss til å nå enda flere, sier de to entusiastiske 

damene. De henviser til Hosea 4,6 hvor Gud sier at hans folk går til 

grunne fordi det mangler kunnskap om Gud, og i Apostlenes gjer-

ninger kapittel 8 hører vi om Filip som møter en etiopisk hoffmann. 

En engel fra Herren har talt til Filip om dette og ledet av Ånden 

springer han bort til hoffmannens vogn og hører at han leser fra 

Jesaja. Filip spør om han forstår hva han leser. Da svarer hoffman-

nen «Hvordan skal jeg kunne forstå uten at noen veileder meg?» - 

Enklere kan det vel ikke sies, så da gjenstår kun handling fra oss 

som har fått Ordet åpenbart. Vi må fortelle om det til de andre!, og 

det er Jentelunsjen en arena for, forsikrer Aina og Sissel.  

Lørdags-
bibelskole 
Jens-Petter Jørgensen 
(bildet)underviser i Pinsekir-
ken lørdag 15. februar fra 
klokka 16 til 18. Det blir enkel 
servering midtveis i samling-
en. Jørgensen er lutheraner 
og kanskje mest kjent for å ha vært leder av Oase-bevegelsen.  

http://www.bønneuka.no/talerne-til-b%c3%b8nneuka-2013-er-klare/jens-petter-j%c3%b8rgensenl/

