
HVEM ER VI?
En  presentas jon  av  
menighetens  h is tor ikk ,  
oppdrag  og  t rosgrunn lag .  



Ut fra menigheten i Lillehammer har nye menigheter blitt
plantet. I dag består nettverket av menigheter i Hamar,
Gjøvik, Leira (Valdres), Gran (Hadeland), Lillehammer og
Kongsvinger. Hver søndag har vi gudstjeneste på disse
stedene. 

Nettverket står også sentralt i pinsebevegelsens Plant-
arbeid som har som mål å vitalisere og hjelpe menigheter
som ønsker bistand for vekst og utvikling. 

 I 2014 ble Innlandskirken Livets Senter-nettverket en del av
Pinsebevegelsen i Norge.

Høsten 2021 endret menighetsnettverket navnet til
Innlandskirken Livets Senter. 

INNLEDNING

KORT
HISTORIKK

I 1981 fikk ekteparet Kristin og Ingar Jensen en visjon om å
starte menighet. De startet et lite husfellesskap som raskt
vokste til 30 mennesker. I 1988 ble menigheten Livets
Senter etablert. Målet om å være en kirke fylt av Guds liv
førte til at navnet Livets Senter ble et naturlig valg.
Gudstjenester ble avholdt i et kjellerlokale i Lillehammer. 

Helt fra begynnelsen sto undervisning om tro på Gud og
Guds ord sentralt, sammen med bønn, lovsang og godt
fellesskap. Menigheten fikk også et sterkt ønske om å dele
gledesbudskapet videre i egen by og i tilknyttede områder. 

Ettersom fokus på fellesskap mellom generasjonene ble
sentralt, startet menigheten barne- og ungdomsarbeid på
et tidlig tidspunkt. 

Innlandskirken Livets Senter utgjør i dag et nettverk av menigheter i Innlandet. Heftet som du nå har foran deg er en
presentasjon av virksomheten, og Innlandskirken Livets Senter sitt teologiske ståsted. 

Arbeidet ble startet i 1981 av Kristin og Ingar Jensen (bildet).
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En base for misjon – utsendelse av forkynnere og team for å nå
mennesker som ikke har hørt evangeliet om Jesus, plante nye
menigheter, og hjelpe eksisterende menigheter. 

En sannhetens støtte og grunnvoll – en profetisk røst i samfunnet
og en støtte for det jødiske folk med deres rett til landet Israel. 

  

VISJON

VÅRT 
OPPDRAG

En bærer av frelsens budskap til verden – et oppdrag for hele
menigheten. 

Et åndelig hjem for troende – til styrke, oppbyggelse og utrustning for
liv og tjeneste.
  
Et senter for bønn og undervisning – samstemt lovsang, tilbedelse,
bønn og forbønn og autoritet i navnet Jesus, og undervisning i alt Guds
råd, gjennom de femfoldige tjenestegaver.

I 1992 ble visjonen for menigheten fastlagt. Fem punkter utgjør i dag vår felles visjon. Disse har blitt en viktig rettesnor
for Innlandskirken Livets Senter sitt arbeid og virke. Visjonen danner retning for menighetens arbeid med

menighetsplanting, TV-produksjoner, misjonsprosjekter og lokalt frivillighetsarbeid.
 

Innlandskirken Livets Senter driver barnelandsbyen
Kahayalami i Greytown i 

Sør-Afrika der foreldreløse barn blir tatt godt vare på. 
 

I tillegg driver menigheten et misjonsarbeid i Ukraina
(The Helping Hand Mission) og Barmhjertighetens Hus

i Hamar sentrum. 
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Innlandskirken Livets Senter samarbeider med Troens
Bevis Verdensevangelisering og med Den

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ). 
 

Vi har vennskapsmenigheter i Øst-Europa og Asia.
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Våre
prosjekter



Det gamle testamentet danner bakgrunn for Det nye testamentet, med
skapelsesberetningen, syndefallet, de første generasjoner, vannflommen,
Abraham, Israel og profetene. Alt dette peker på, og førte frem til at
Jesus, vår frelser, kom til verden. Det nye testamentet er forankret i Det
gamle. Det åpenbarer evangeliet til frelse for alle som tror på den
oppstandne Jesus Kristus. 

Vi ser den klassiske kristne troen som klar og tydelig helt fra den første
generasjon av Jesu apostler. De første 300 årene etter Kristus bygde
kirkefedrene på denne troen. Reformasjonen på 1500-tallet «tråkket opp
denne stien på nytt» og fant tilbake til den klassiske tros røtter. Vi ser
hellighetsvekkelsen på 1700-tallet, dåpsvekkelsen, og pinsevekkelsen
tidlig på 1900-tallet, som viktige hendelser som reformerte menigheter
tilbake til klassisk kristen tro. 
  

TEOLOGISK FORANKRING

VÅR TRO
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Innlandskirken Livets Senter står for en klassisk, evangelisk kristen tro. Denne troen bygger på hele Bibelen som Guds Ord
til oss mennesker. 

Vi ser hellighetsvekkelsen på 1700-tallet,
dåpsvekkelsen, og pinsevekkelsen tidlig på

1900-tallet, som viktige hendelser som
reformerte menigheter tilbake til klassisk

kristen tro.



6. Alle som kommer til tro på Jesus Kristus, døpes i den treenige Guds
navn. Vi tror at vi skal la oss døpe etter at vi har kommet til bevisst tro.
Dåpen er en begravelse av det gamle livet uten Gud, en bekjennelse og
en god samvittighetspakt med Gud. 

7. Vi tror at Jesus innstiftet nattverden. I nattverden forkynner vi at
Jesus døde for våre synder. Vi feirer nattverd for å ha fellesskap med
Jesus og hverandre. Nattverden er åpen for alle som tror på Jesus Kristus
og som ønsker å leve i fellesskap med han.

8. Vi tror at Guds løfter i Bibelen om tilgivelse for synd, helbredelse,
velsignelse, beskyttelse, frihet og evig liv er tilgjengelig for alle
mennesker gjennom Jesu forsoningsdød på korset. Løftene er gitt av
nåde og mottas ved tro. 

9. Vi tror at Den Hellige Ånd flytter inn i de som bekjenner Jesus som
Herre. Bibelen taler også om at man kan bli døpt med Den Hellige Ånd.
Denne erfaringen kjennetegnes ved at man får et nytt språk og taler i
fremmede tungemål. 

Vi tror også at alle som er døpt med Den Hellige Ånd kan tjenestegjøre
ved Den Hellige Ånds gaver, til overnaturlig åpenbaring og kunnskap,
helbredelse og kraftige gjerninger. 

1. Vi tror på en treenig Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Gud er
evig, allmektig, kjærlig, rettferdig, hellig og uforanderlig. 

2. Vi tror at Bibelen er Gud Ord, skrevet av mennesker som var inspirert
av Gud. Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.

3. Vi tror at Gud skapte verden, skapte mennesket i sitt bilde til ånd, sjel
og legeme, med en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. 
Han skapte dem til mann og kvinne, velsignet dem og sa at de skulle
oppfylle jorden og råde over den. Menneske lot seg friste av djevelen, og
ble åndelig skilt fra Gud. På grunn av syndefallet fikk djevelen innflytelse
i verden. 

OVERSIKT

TROS-
GRUNNLAGET

For dersom du med din munn bekjenner
at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at
Gud reiste ham opp fra de døde, da skal

du bli frelst. 
Romerne 10:9

4. Vi tror at Jesus, Guds sønn, ble født som menneske ved jomfru Maria,
og at Han ved sin tjeneste på jorden viste oss Gud. Jesus som var uten
synd, tok på seg synd og betalte vår dom ved sin død på korset. Han ble
reist opp igjen på den tredje dag. Etter å ha vist seg levende blant
disiplene, ble han tatt opp til himmelen, og sitter ved Guds høyre hånd.
Han har all makt i himmel og på jord. 

5. Vi tror at alle mennesker som tror på Jesus og oppstandelsen, og som
bekjenner Han som sin Herre, blir frelst. De blir renset fra all synd og
født på nytt av Guds Ånd. 
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14. Vi tror Jesus vil komme tilbake til verden, og at alle som tror vil bli
forvandlet og vil møte Ham ved opprykkelse. Han vil binde djevelen og
skape fred på jorden i tusen år. Etter dette vil Gud dømme verden. Vi tror
på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er
tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu
frelsesverk trenger ingen å gå fortapt. 
  
15. Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse:

"Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. 

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble
unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius
Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de
døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige
Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og
døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges
samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.
 Amen."

10. Vi tror at alle kristne er kalt til å leve et liv preget av Guds Ånd som
resulterer i åndens frukt. Ved å leve overgitt til Jesus, vil vårt liv preges
av Kristus. Dette kalles helliggjørelse. 

11. Vi tror at ekteskapet er innstiftet av Gud, mellom én mann og én
kvinne, som en livsvarig pakt. Seksuell omgang utenfor ekteskapet
omtales i Bibelen som synd. 

12. Vi tror at menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter
Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn
til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen
ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som
ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den
universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal
menighet.   

13. Vi tror at Gud kalte Abraham og hans ætt Israel til et utvalgt folk
og til et hellig oppdrag i verden. Gjennom jødene ble Bibelen skrevet, og
Jesus kom som menneske fra dem. Gud har lovet å gi deres land tilbake,
noe vi ser går i oppfyllelse i vår tid. Vi er kalt til å be for dem, gi dem
evangeliet, trøste og hjelpe jødene i deres trengsler. Vi ser frem til at
enheten mellom hedninger og jøder i Kristus Jesus framstår som enda
tydeligere. 
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Innlandskirken Livets Senter blir ledet av seniorpastor og lederskap.
Disse har ansvar for å følge opp ledere og medarbeidere. Etterhvert som
menigheten vokser frem, ønsker vi å tilsette pastor og lederskap i alle
menighetene. Når en menighet er nystartet og liten, vil den være under
tilsyn av modermenigheten, og bli betraktet som en sattelitmenighet. 

Selv om menighetene ikke er formelt demokratisk ledet, ser vi det
som viktig å ta med medlemmer på råd i viktige
beslutningsprosesser, og at alle blir hørt. 
Vi tror på arbeid i team der alle kan være med å utvikle
menigheten. 

Pastor og ledere skal ikke herske over menigheten, men de skal være
gode forbilder.  Samtidig har de mandat og myndighet til å fatte
beslutninger, etter at de har rådført seg med både Gud og mennesker.
Det endelig ansvar for Innlandskirken Livets Senter sitt arbeid er tillagt
Tilsynsrådet som utøver tilsynsfunksjon.  

Menigheten har fire arenaer for disippelskap:
Søndagsgudstjenester, smågrupper i hjemmene, møter for barn
og ungdom, og bønnemøter. Målet for søndagsgudstjenestene er
at Gud opphøyes, menigheten oppbygges og kirkefremmede
trives. 

ORGANISERING

VÅR
STRUKTUR
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4. Frivillighet og ansvarlighet: I Innlandskirken Livets Senter
ønsker vi ikke press eller tvang. Vi velger frivillig om vi ønsker å
være med i menigheten. Når vi blir med i menigheten, får vi også et
delansvar. I dette ligger det at vi både får, og fostres frem til selv å
være med å gi. Den enkelte kan ta kontakt med pastor eller
nærmeste leder for å høre om hvordan man kan ta ansvar og gi
videre av de gaver og den utrustning Gud har gitt.  

   Vi ønsker å være
løsningsorienterte, i

kombinasjon med ærlighet 
og åpenhet. 

KJENNETEGN

VÅR KULTUR

1. Positivitet: Budskapet er positivt, og derfor tror vi på et positivt
miljø. Vi ønsker å være løsningsorienterte, i kombinasjon med ærlighet
og åpenhet. 

2. Kreativitet: Vi er skapt med kreative evner, gaver og ideer. Vi er alle
forskjellige og originale. Derfor har vi som mål å se hele menigheten
utfolde seg i de gavene hver enkelt har fått tildelt, alt til menighetens
oppbyggelse.

3. Hengivenhet: Gud har vist oss sin hengivenhet gjennom sitt
frelsesverk. Vi ønsker å respondere på denne hengivenheten ved å fostre
frem en pasjon i menigheten hvor vi prioriterer Herren først og deretter
hverandre. 
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I Innlandskirken Livets Senter vil vi dyrke frem en kultur hvor mennesker kjenner seg elsket, betydningsfulle og trygge,
hvor det er åpenhet og hvor det skapes tillit. Kulturen kjennetegnes av disse fem nøkkelbegrepene. 



KONTAKT OSS
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Lillehammer
Korgvegen 38

2619 Lillehammer 
post@livets-senter.no

livets-senter.no/lillehammer

Hamar
Engomsvingen 3
2323 Ingeberg 

hamar@livets-senter.no
livets-senter.no/hamar

Gran (Hadeland)
Storgata 39
2750 Gran

post@livets-senter.no
livets-senter.no/gran

Gjøvik
Tordenskjoldsgate 4A

2821 Gjøvik
post@livets-senter.no
livets-senter.no/gjovik

Leira (Valdres)
Kongsvegen 78

2920 Leira i Valdres
post@livets-senter.no

livets-senter.no/valdres

Kongsvinger 
Haakon VIIs veg 2
2212 Kongsvinger

post@livets-senter.no
livets-senter.no


