Aktivitetene i
Vallset Pinsemenighet:
Søndagsmøter

Leder for menigheten er
Stig Rune Sagberg
Telefon: 918 08 503
E-post:
post@vallset-pinsemenighet.no

Formiddag eller kveld.
Sang, tale, korsang,
sanggrupper, solosang.

Månedsprogram

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

mai 2022

Treffpunkt
Inne- og uteaktiviteter for
5. klasse og eldre. Onsdager.

For disse budene:
Du skal ikke bryte ekteskapet,
du skal ikke slå i hjel,
du skal ikke stjele,
du skal ikke begjære,
eller hvilket bud det så er,
sammenfattes i dette:
Du skal elske din neste
som deg selv.
Kjærligheten gjør ikke noe ondt
mot nesten.
Derfor er kjærligheten
oppfyllelse av loven.
Romerne 13, 9‐10

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!

Gaver kan gis til vår konto 1822 08 30566
Det er mulig å få skattefradrag for det du gir.
Kontakt oss for mer informasjon.
Se også vallset-pinsemenighet.no

53 55 46
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Lovens oppfyllelse

100 år
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Månedens hilsen

I Norge er vi så heldige at vi har årstider, og det er alltid noe spesielt med
våren, når alt i naturen våkner til liv igjen, etter en periode med vinter.
Mai måned har dette forfriskende og forventningsfulle over seg, med grønt
løv på trærne, og det befriende å kunne bytte vinterklær med sommerklær.
Vi kjenner på friheten og gleden ved å feire
17. mai, grunnlovsdagen vår.
Det er litt rart, men grunnlaget for vår frihet
ligger altså i en lov. Vi er kanskje vant til å
tenke at lover er noe som binder og
begrenser oss, men lover er til for å beskytte
oss, og gi oss trygghet.
Hvis alle følger trafikkreglene, vil det ikke
skje ulykker. Teoretisk sett. For selvsagt kan
det skje at det er feil på et kjøretøy, eller at
det er andre uheldige omstendigheter, som
skaper en ulykkessituasjon.
Det er mange trafikkregler, men de kan
summeres opp i denne:
§ «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så
det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke
unødig blir hindret eller forstyrret.»
Det ligner på den regelen Jesus ga oss: «Gjør mot andre det du vil at andre
skal gjøre mot deg.»
En klok mann oppsummerte slik, da Jesus spurte om hva som var det
største bud:
«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og
av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er
like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler
hele loven og profetene.»
Som bilfører kan jeg ikke si at nå vil jeg kjøre på venstre side av veien, for
jeg føler mest for det. Da vil det ganske snart skje en ulykke. Det å gå ut
over loven har konsekvenser, både for meg selv og andre.

Månedens arrangementer

100 år

Frihetens grunnlov

Program for mai 2022
Søndag

1. mai

18.00

Tirsdag
Onsdag
Søndag

3. mai
4. mai
8. mai

19.00
18.00
11.00

Mandag
Tirsdag
Torsdag
Søndag

9. mai
10. mai
12. mai
15. mai

19.00
19.00
18.00
18.00

Tirsdag

17. mai

18.00

Onsdag
Torsdag

18. mai
19. mai

18.00
11.00

Søndag

22. mai

18.00

Tirsdag
Søndag

24. mai
29. mai

19.00
18.00

Gud har gitt oss livet, og frihet til å være oss selv. Men han har også satt
grenser for oss, slik at vi ikke skal skade andre, oss selv eller vårt forhold til
Ham.
Tormod Jahren
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Møte.
Yngvar Smerud Hansen taler og synger.
Møteleder: Mike Ilies.
Møtevert: Elin Nesbakken Sjølie.
Menighetsmøte.
Together.
Togethersøndag.
For alle aldersgrupper.
Andakt av Lars Aasen.
Møteleder: Elin Nesbakken Sjølie.
Møtevert: Ellen Frislie.
Pilegrimstoner øver.
Bibel og bønn.
Dugnad.
Sangkveld.
Pilegrimstoner synger.
Møteleder: Odd Arne Westgaard.
Møtevert: Liv Nordgård Sagberg.
17. mai‐fest.
Vi feirer nasjonaldagen.
Tale ved Stig Rune Sagberg.
Ole Gjøstøl deltar.
Møteleder: Stephan Aamodt.
Møtevert: Wenche Westgaard.
Vi tar med til bevertning.
Together.
Formiddagstreff.
Andakt ved Lars Aasen.
Åse og Odd Fredriksen synger.
Sang og musikk. Bevertning.
Møte.
Kåre Ivar Nordby taler.
Ole Gjøstøl synger.
Møteleder: Stig Rune Sagberg.
Møtevert: Elin Nesbakken Sjølie.
Bibel og bønn.
Møte.
Stig Rune Sagberg taler.
Sang og musikk.
Møteleder: Mike Ilies.
Møtevert: Ellen Frislie.

