NYHETSBREV
UTGAVE DESEMBER. 2017

KALENDER:
10. januar.
Siste frist for påmelding
til Led 18
17. januar
Aksjon 2020-dag i
Rogaland
8. - 11. februar
Led 18
Husk påmeldingsfrist
10. mars
Aksjon 2020-dag,
Oppland
11. - 12. april
Medarbeidersamling
for pastorer på Thon
hotell Oslo Airport
14. april
Aksjon 2020-dag
Haugalandet
4. juni
12:00
Regionledersamling
16:00
Samtaleforum
5. juni
09:30
Årsmøtekonferansen
16:00
Fellesskapskveld

Samtaleforum
Forslag som foreligger fra valgkomiteen:
Stine Wikanes Hansen fra Filadelfia,
Arendal går inn som nytt medlem i
lederrådet etter Carina G. Harsem.
Lederrådet foreslår vedtektsendring:
Vedtekter for Pinsebevegelsen i Norge
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Pt 4 Valg
Lederrådet skal bestå av seks medlemmer som velges
i Samtaleforum under Led for en periode på fire år.
Endres til
Lederrådet skal bestå av seks medlemmer som velges i Samtaleforum
under Årsmøtekonferansen for en periode på fire år.
Pt 7 Endringer av vedtektene
Vedtektsendringer gjøres i Samtaleforum under Led med minimum 2/3
flertall.
Endres til
Vedtektsendringer gjøres i Samtaleforum under Årsmøtekonferansen
med minimum 2/3 flertall.

Høringssvar
Forslag til ny lov om tros- og
livssynssamfunn
Pinsebevegelsen i Norge har utarbeidet
høringssvar til ny lov om tros- og
livssynssamfunn. Med denne følger også
et forslag til hvordan menighetene kan
sende inn likelydende svar på det
digitale spørreskjemaet som ligger i
lenken til høringssvar. Vi oppfordrer
alle menighetene til å svare via denne lenken:
Kulturdepartementets høring.
Vi legger også ved et mer utfyllende utkast fra Norges Kristne Råd som er mer
utfyllende. Pinsebevegelsen i Norge står bak denne sammen med andre

6. juni
SENDT
14. – 17. juni
NPAI
Israelskonferanse på
Gvarv
30. juni -6. juli
Pentecostal European
Fellowship
«Impact the Balkans»
www.pef.eu
6. -11. juli
Sommerstevnet på
Hedmarktoppen
12.-15. Juli
Ungdomsfestivalen på
Hedmarktoppen

trossamfunn i Norges Kristne Råd. Parallelt arbeider Pinsebevegelsen med
alternative løsninger for å ivareta menighetenes økonomiske interesser. Det
vil bli satt på sakskartet i Samtaleforum 4. Juni kl 1600.
Dag Nygård fra Norges Kristne Råd vil gi en informasjon om status på
Samtaleforum under Led 18.

Ny personvernlov

Ny personvernlov trer i kraft 1. Mai
2018. Vi arbeider med å få ut god
informasjon til menighetene.
EUs forordning for personvern, The
General Data Protection Regulation
(GDPR), blir norsk lov i 2018. Det betyr at
vi får nye regler for personvern i Norge.
Det nye regelverket gir virksomheter nye
plikter og enkeltpersoner nye rettigheter. Det
arbeides både med menigheter som vil dele sine ressurser med
Pinsebevegelsen i Norge og gjennom vår tilslutning til VIRKE og KNIF.

Påmelding til Led 18
«Jesus synlig gjennom livslang etterfølgelse»
Det er tema for Led18, som er hentet ut fra
Pinsebevegelsens visjon og fokusområder.
Vi tror at også årets konferanse blir
inspirerende og viktig for landets
pinsemenigheter.
Husk å melde deg på og at prisene stiger dess lenger du venter.
Med denne lenken får du direkte tilgang til påmeldingen på Checkin
PINSEBEVEGELSEN I
NORGE
Postboks 7007 St. Olavs pl
Besøksadresse e. avtale
Pilestredet 27 G
0164 OSLO
Nettside
www.pinsebevegelsen.no
Epost:
post@pinsebevegelsen.no
NETTSIDEANSVARLIG
REDAKTØR:
SIGMUND T.
KRISTOFFERSEN

En fredfull jul og velsignet nytt år
Lederrådet og stab takker for året som ligger bak oss.
Det er spennende å arbeide sammen med alle
menigheter, fellestiltak, utvalg og positive ledere. I
fellesskap gjør vi en betydelig innsats for Guds rike

