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PK NYTT
Saman som kyrkje

VIKTIG:
Det er behov for vaskere i 
kirka. Vi har en ordning hvor 
man står oppført 1-2 ganger pr. 
år. Det er også mulig å leie inn 
noen av ungdommene. Gjelder 
alle oss som har PK som hjem. 
Ta kontakt med Kristin Nupen. 



Hilsen Lederrådet 

Vi vil takke for all støtte og forbønn. 
Menigheten av en god og trygg økonomi. 
Det er noe som vi kan oppleve som 
utfordrende, både å snakke om og 
håndtere. Pinsekyrkja er takknemlig for 
alt som kommer inn, om det er gaver i 
møtene eller til konto. En fast 
givertjeneste er verdifull, fordi da kan 
vi budsjettere med forutsigbarhet.

Vi tror på fremtiden. Å bygge kirke i Volda er noe som Gud har forutsagt. 
De siste 90 årene vitner om akkurat det, og nå ser vi fremover til de årene som 
kommer. Det er viktig for oss å ha et langsiktig perspektiv, fordi det gir den 
beste rytmen å arbeide etter. Det er en jobb for alle, for «Saman bygger vi 
kyrkje». Vi må se sammen, vi må høre sammen og vi må gjøre sammen! 

Bønn og troskonferanse med Kjell Haltorp i november blir en solid input. Det 
samme også besøkene av Terje Berg og Arvid Pettersen på nyåret. Det er 
viktig med input utenfra, men vi bygger menigheten først og fremst internt. 
Dvs våre egne ressurser og gaver er viktige, både de vi vet av og de vi ennå 
ikke har sett. Vi tror på en givende og rik tid for menigheten vår fremover.

Tilbe på tirsdager og bønn på torsdager er et sted for alle. Begge begynner 
kl.18.30 og varer til kl.19.30. Ellers vil vi nevne at i løpet av november har vi 
sannsynligvis en ny web side, eller en relansering av den gamle. Der kan du 
bl.a følge med i kalenderen som er oppdatert ca. 4 måneder frem i tid. Du vil 
dermed kunne følge med på planer som er lagt langt frem i tid. 

Benytt deg av skattefradrag 
på gaver gitt til Pinsekyrkja!

Den som sår med tårer, skal 
høste med fryderop, sier Salme 
126.

Vi må lære å høste, fordi det er 
mye som er sådd gjennom 
årene, men sannsynligvis ikke 
høstet. Garantert ikke, fordi 
tiden er ikke over. Guds høst 
er slik at den ikke lever fra år 
til år, men gjennom år og tider. 
Innhøstning handler like mye 
om brønnene som er gravd og 
alterne som er bygd, som 
såkornet som er og blir sådd. 
Samtidlig som vi ikke forstår 
Guds regler for høst, så ser vi 
et mønster for innhøstning.

Den kan komme overraskende, men 
samtidig har den evnen til å varsle sin 
ankomst. Det l igger t ing i det 
himmelske som vi ennå ikke har sett, 
men som er forutbestemt for Volda. 
Som er sådd og bygd inn i Guds vilje av 
de som gikk foran, som næres herfra 
hver søndag, på hvert bønnemøte, på 
hver Tilbe samling osv.. 
Vi må høste det,. Vi må forstå hvordan 
vi høster, og når vi gjør det,  så må vi 
spørre oss: Er vi villige til å betale 
prisen. 

Som Guds menighet kan vi erfare det. 
Så nå er ikke tiden kommet for å skru 
ned tempo og forventninger, men 
derimot å skru opp og innta det som 
allerede er vårt og gitt til oss. 

Kontaktinformasjon: 

Pastor John Aage Rødseth 
Tlf: 410 00 803 
E-post: 
John.aage@pinsekyrkja.no 

Ta kontakt uansett tidspunkt! 

Vi har lagt bak oss den 
mest utfordrende tiden i 
forholdt til viruset som har 
forandrert hverdagen vår. 
Vi vil fortsatt ha et stort fokus 
på smittvern og din trygghet. 

Samtidig gleder vi oss over 
høsten og hva den vil bringe 
til kirka vår. Vi ønsker vekst 
for menigheten, men det må 
være den vekst som Gud gir. 
Vi kan ikke konstruere noe, 
og bør heller ikke prøve på 
det. Noe som gleder oss er 
arbeidet iblant barn og unge. 

Det er med takknemlighet 
vi ser på Connect og 
Barnekyrkja, og de som tar 
ansvar på disse områdene. 
Det er også startet opp et 
arbeid blant studenter og 
unge voksne, som vi tror har 
et stort potensialle. Dette er 
noe vi bør huske i bønn og 
støtte på alle måter. 

Takk for din givertjeneste!


