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 Leder 
Ha din lyst og glede i Herren, 

så gir Han deg alt ditt hjerte ber 

om! Legg din vei i Herrens hånd!  

Stol på Ham, så griper Han inn.                                                                                                          
        Salmene 37: 4 og 5. 
 

Vi nærmer oss årets slutt, og det blir 

ofte en tid for å reflektere litt over året 

som har gått, og det vi har opplevd. 

Hvordan var dette året med Gud?   
 

 

Det som kommer i mine tanker er Salmene 37: 4 og 5. Dette 

året har jeg brukt til å øve på å ha min glede i Herren, stole på 

Ham, lovprise Ham, uansett! Jeg har lest mye i Salmene, som 

oppmuntrer meg når jeg leser alle Guds herlige løfter, og viser 

hans godhet og storhet! Det kan virke ganske unaturlig og uri-

melig å lovprise Gud i motgang, og når bønnesvar uteblir, men 

akkurat der har vi mest 

behov for å holde troen 

oppe. Lovprisning blir 

da tro i handling! Kan-

skje forandres ikke 

omstendighetene, men 

vi blir forandret!  

Troen begynner å 

forme våre tanker, 

følelser og omstendig-

heter. Vi bygger ikke troen på omstendighetene, men på sann-

heten om Gud!   
 

 

Ha fokus på Ham, stol på at Han vil gripe inn, for Gud er din 

Gud, og Han er på din side - her og nå.  Når vi lærer å ha vår 

lyst og glede i Herren, lover Han å gi oss alt vårt hjerte ber om. 

For et løfte! Jeg har lagt min vei i Herrens hånd. Jeg er trygg, 

uansett omstendigheter, fordi jeg vet at Han leder meg og har 

kontroll. 
 

 

En bønn fra Salmene 86: 11 og 12: 

Herre, lær meg din vei så jeg kan vandre i din sannhet! Gi meg 

et helt hjerte, så jeg frykter ditt navn! Jeg vil prise deg, Herre 

min Gud, av hele mitt hjerte og evig ære ditt navn.  

 

Ønsker dere en god jul, og et velsignet nytt år! 

 

Bianca Vlastuin 

 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 2. desember 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Joakim Skavern taler.  

 

Ca. 12:15 ALLMØTE om PK`s 

verdier. Åpent for alle.  

Enkel servering. 

 

Søndag 9. desember 

kl. 17:00 Familiemøte.  

Tema: "Gaver".  

Medlemsopptak. 

 

Søndag 16. desember 

kl. 17:00 UNGgudstjeneste. 

Joakim Skavern taler.  

Daniel Lexander m/team  

leder lovsangen 

 

Julaften 
kl. 15:00 Juleandakt  

ved Rolf Skavern jr. 

 

Søndag 30.desember 

kl.17:00 Gudstjeneste.  

Per Kristian Hammer taler 

 

 

___ 

 

 

Søndag 6. januar 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Willy Ludvigsen taler. 

Samlinger 
 

 

 

 

Barnetimen kl. 18 

Mandag 03.12. 

Mandag 10.12. Juleavslutning. 
 

 

Bønnemøte kl. 19 

Tirsdag 04.12. 

Tirsdag 18.12. 
 

 

Kulturkafeen kl. 11 

Onsdag 12.12.  

Variert program. 

 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 12.12. 
 

 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 04.12. Moen 

Mandag 10.12. Sætre 

Tirsdag 11.12. Skogvegen kl. 10 

                          Jotunhaugen kl. 11 

 
 

Husgrupper 

Uke 50. 
 

 

The Message kl. 19.30 

Fredag 07.12. 

Fredag  14.12. Julebord. 

 
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 15.12. Julebord. 

Desember 2012 

Årgang 12 - 11. utgave 

PKPK NyttNytt 

”Ha fokus på Ham, 

stol på at Han vil gri-

pe inn, for Gud er din 

Gud, og Han er på 

din side - her og nå”   
Julen i Pinsekirken 
Tradisjonen tro blir det juleandakt i Pinsekirken på julaften. 

Hele familien inviteres til en stemningsfull og høytidelig stund. 

Pastor Rolf Skavern jr. holder juleandakten. Flere vil bidra med 

sang, musikk og andre innslag. Kollekten som samles inn vil gå 

til å støtte vår utsending i Kina, Louise.  
 

Juleandakten begynner klokka 15 og 

har en varighet på i underkant av en 

time. 
 

Romjuls-

gudstjeneste 
Søndag 30. desember taler Per Kris-

tian Hammer (bilde). Gudstjenesten 

begynner klokka 17.   
 

Dette blir eneste samling i Pinsekir-

ken i romjulen.  



 
 

Fødselsdager 
 

Desember 
 

04.12. Ingrid Skavern 

12.12. Simon Bakke 

14.12. Monica Bråthen 

15.12. Hege Skavern 

25.12. Per Kristian Hammer 

25.12. Johannes Lien 

27.12. David Skretting 

30.12. Kristin S. Ødegården 

Våre 
verdier 
 
Vi er inne i 
sluttfasen av 
menighetens 
verdiprosess.  
Alle husgruppe-
ne har levert inn 
sine forslag, til sammen over 60 utsagn om hva som kjenneteg-
ner Pinsekirken Elverum. Siste runde  innebærer at alle disse 
utsagnene kokes ned til cirka 20 som menigheten tar en avslut-
tende runde på. Det skal ende opp med 5 utsagn som skal kunne 
gi en god og dekkende beskrivelse av menigheten. Prosessen har 
i seg selv vært interessant og givende ved at det gir en økt be-
vissthet hos den enkelte om hva som bør være våre grunnleg-
gende verdier.  Sluttresultatet vil naturlig nok bli av ganske ge-
nerell karakter slik at det kan favne bredden i virksomheten vår. 
Søndag 2.desember blir den siste avstemningen avholdt rett 
etter gudstjenesten.  Det er ikke noe krav om å være medlem i 
menigheten, og alle gudstjenestebesøkende er velkommen til å 
delta i avstemningen. 

Ny studiebok 
 

Prosessen om valg av bok til bruk 

i husgruppene fra januar 2013 

nærmer seg slutten, men endelig 

utvelgelse er foreløpig ikke gjort. 

Bokvalg presenteres i PK Nytt i 

januar. Husgruppene samles i 

partallsuker også  etter nyttår. 

Dersom du har lyst til å koble deg 

på en av menighetens 10 hus-

grupper, så kan du kontakte hus-

gruppekoordinator Gert Vlastuin 

(bilde). Han har mobilnummer 

908 27 511. De fleste gruppene 

samles i private hjem på torsdags kvelder. Det er også husgrup-

per for ungdommer og studenter/militære.  

Julebord for  

de unge 
Både The Betweens og The 

Message avslutter dette året 

med julebord, og festkledde 

ungdommer på The Message 

møtes til julebord fredag 14. desember, mens gjengen på The 

Betweens har julebord lørdag 15. desember. Arrangementene er 

i Pinsekirken. På julebordet til The Betweens vil juniorene selv 

bidra til underholdningen med piano– og gitarspill, tryllekunst, 

sang og dans.  Servering av tradisjonell julemat. 

Førjulsdag for 

hele familien 
En rekke aktiviteter står på program-

met når barnelederne i Pinsekirken 

inviterer til familiens førjulsdag søndag 

9. desember klokka 14.  -Det blir hobby-

aktiviteter og kortfilmer i kjelleren, i 

Pinderudstua blir det også hobbyaktivi-

teter samt enkel bevertning, og i salen 

vises det en familiejulefilm, forteller Kristin Ødegården (bilde). 

Middagen trenger du heller ikke tenke på denne dagen, for litt før 

klokka 16 serveres det pizza, før vi feirer familiegudstjeneste klok-

ka 17, legger Kristin til.  

Hele opplegget koster 50 kroner for enkeltpersoner eller 100 kro-

ner for hele familien. 

Kristin og resten av barnelederne i Pinsekirken håper så mange 

som mulig har mulighet til å komme og få en skikkelig dose jule-

stemning i adventstida. 

Gi en gave til menigheten 
Pinsekirken støtter en rekke pro-

sjekter og aktiviteter, både  i og 

utenfor menigheten. Kanskje du 

vil gi menigheten en julegave i år? 

Det kommer i tilfelle godt med. 

Menighetens kontonummer er: 

1820 07 19308. Tusen takk for 

gaven! 

Jul i  
Pinde-
rudstua 
 

En gang i måneden er 
det kulturkafé i Pinsekir-
ken, og desember er hel-
ler ikke noe unntak. Hel-
ler tvert i mot, og arrang-
ørene slår litt på stortromma i førjulstida. På desembersam-
lingen onsdag 12. desember serveres det sylte, lefse og 
julebrus, og til kaffen blir det hjemmelaget kake. 
 
Mye av underholdningen vil sangduoen Torhild Haaland og 
Odd Jensen stå for, og da sier det seg sjøl at det blir mye sang 
og musikk, og publikum vil få anledning til å være med i all-
sang. Det blir ikke bare sang og musikk, men også annen un-
derholdning. 
 
Pinderudstua er fylt til randen når kul-
turkafeen har åpent, så selv om førjulsti-
da er travel for mange, ventes likevel et 
sekstitalls gjester. Og stemningen er 
alltid god på samlingene, og latteren 
sitter løst når praten går rundt bordene.  
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