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 Leder 
 

Han som virker i oss med sin kraft 

og kan gjøre uendelig mye mer enn 

det vi ber om og forstår.        

  Efeserne 3: 19.  

 

Det finnes ingen grenser for hva 

Gud er i stand til å gjøre for å hjelpe 

oss. 

Jeg tenker mye på hva Gud har 

tenkt seg som plan for mitt liv. Jeg er noen ganger full av håp, 

noen ganger nysgjerrig, andre ganger utålmodig, jeg har ingen 

oversikt over framtida. Selvfølgelig har jeg drømmer og tanker 

om Guds plan for meg.  

 

Jeg tror at de fleste av oss opplever det samme av og til, men 

husk at Gud kan gjøre uendelig 

mye mer enn vi ber om og for-

står. Han har oversikt og ser alt 

fra et større perspektiv enn oss. 

Tenk på teksten i Efeserne: er 

drømmene, tankene og bønnene 

våre begrenset i hva vi kan forstå 

og forestille oss? Kan vi bare se 

her og nå? 

 

Jeg vil tro på Guds ufattelige storhet, makt, kraft og godhet! Jeg 

tror at det Gud har planlagt for meg er det beste. Derfor velger 

jeg og ikke se på her og nå, men stole på at Gud utvirker sin 

plan. 

 

Efeserne 1. 10: for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode 

gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle 

vandre i dem. 

Derfor er det så viktig å lese Guds ord, blir kjent med Guds vil-

je. Dag etter dag kan vi lese om Guds trofasthet! Han går hele 

veien sammen med oss, veien som Han har lagt ferdig! 

 

Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske 

kraft og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres 

hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Ef. 3. 

16,17.  

Gud velsigne dere alle! 

Bianca Vlastuin 
famvlastuin@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 5. mai 

kl 11:00 Gudstjeneste. Joakim 

Skavern taler. Nattverd  
 

Søndag 12. mai 

kl. 18:00 Temagudstjeneste. 

Carlos Fumero Jensen taler. 

Marian og Alfredo Saucedo 

deltar.  

Dåp, barnevelsignelse og  

medlemsopptak. 
 

Søndag 19. mai 

kl. 18:00 Konsertmøte for IBRA 

med Ruth & Ole Johnny  

Larring. 
 

Søndag 26. mai 

kl. 18:00 UNGgudstjeneste. 

Tema: "Følg meg 24/7".  

Hege Skavern taler.  

Daniel Lexander  

lederlovsangen.  

Presentasjon av fem  

troshistorier. 
 

*** 

Søndag 2. juni 

kl. 11:00 Gudstjeneste. 

Willy Ludvigsen taler.  

Nattverd. 

Samlinger 
 

 

 

Jesus Kidz kl. 18.15 

Søndag 12.05. 

Søndag 19.05. 

Søndag 26.05. 
 

 

Bønnemøter 

Tirsdag 07.05. 

Tirsdag 21.05. 

 

Kulturkafeen kl. 11 

Onsdag 08.05. Busstur. 

 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 15.05. i Metodistkirken. 
 

 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 07.05. Moen. 

Mandag 13.05. Sætre. 

Tirsdag 21.05. Moen. 

Tirsdag 28.05. Skogv. kl. 10.           

                           Jotunh. kl. 11. 
 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 02.05. 

Torsdag  16.05. 

Torsdag  30.05. 
 

 

The Message kl. 19.30 

Fredag  03.05. 

Fredag  10.05. 

Fredag  24.05. Fear Factor. 

Fredag  31.05. 
 

 

The Betweens  

Lørdag 25.05. kl. 11: Kanotur.  

Tilbake på PK søndag 26.05. kl. 

16. 
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PKPK NyttNytt 

 

”Jeg vil tro på 

Guds ufattelige 

storhet, mek-

tighet, kraft og 

godhet! ”   
Jesus Kidz på  

søndager 
Hvis du er mellom 2 og 9 år 

(3.klasse) så er Jesus Kidz noe 

for deg. Jesus Kidz har møte 

søndag 12. mai, 19. mai og 26. 

mai fra kvart over seks og en 

time framover. - Vi har eget 

møterom i kjelleren hvor det blir sang, musikk, andakt, bønn, lek 

og konkurranser, forteller barneleder Gunn-Elin Bakke. - Litt å 

bite i blir det også legger hun til. På Jesus Kidz samles det inn 

penger til Benjamin som er Jesus Kidz sitt fadderbarn. Barne-

samlinga i Pinsekirken går parallelt med gudstjenesten i kirkesa-

len, og etter endt barnemøte blir barna fulgt opp igjen av voksne. 

Medlemskontingenten for vårhalvåret er 50 kroner per barn. - Vi 

vil selvfølgelig at ungene har på seg de fargerike t-skjortene sine 

når de kommer på Jesus Kidz, sier Gunn-Elin, og oppfordrer 

barn til å invitere med seg venner og kjente, for vi vil jo at barnas 

venner også skal bli kjent med Jesus og bli ekte Jesus Kidz! Eget 

program for Jesus Kidz er å finne i PK. 

Husgruppe  

for ungdom 

Ungdommer og studenter har 

sin egen husgruppe i Pinsekir-

ken. Samlinger hver uke. Vil 

du vite mer så kontakt Patricia 

Iversen - 455 01 425. 
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Fødselsdager 
 

Mai 
 

01.05. André Johannesen 

03.05. Benjamin Lien 

06.05. Nu Awi Bawikou 

09.05. Mona Bakke Martinsen - 60 år! 

11.05. Jeanett S. Ødegården 

17.05. Louise Venheim - 30 år! 

20.05. Steinar Bekkesletten 

23.05. Anna Bakke 

25.05. Eugen Eben-Ezer 

26.05. Solvår Reiten 

31.05. Tone Magna Torgersen - 40 år! 

En hel verden i bønn 
19. mai er alle kristne over hele verden forenet i bønn, The Glo-

bal day of prayer. Noen møter vil være små. Andre vil være 

store, men hver og en vil be med den samme visjonen om om-

vendelse og håp. - Som ved den første pinsen, vil vi tilbe Gud 

åpenlyst i Kristi navn og be for helbredelse og velsignelse for 

nasjonene., skriver arrangørene på sine hjemmesider. Pinsekir-

ken oppfordrer alle til å delta.  

Kanotur for The Betweens 
Det blir skikkelig 

villmarkstur når et 

tjuetalls unge gut-

ter og jenter går 

om bord i kanoene 

lørdag 25. mai. 

- Kanotur med 

overnatting i na-

turskjønne omgi-

velser i Kynnavass-

draget blir en opp-

levelse, lover Ragnhild Skavern, som er en av lederne for turen. 

- Vi starter litt sør for Kynnbrua i Våler kommune, og langs 

med ”Overfloden” snirkler vi oss forbi svømmende ande-

familier, lom og traner. Er vi riktig heldige får vi også se en 

bever som plasker med halen for å varsle at noen nærmer seg 

hytta hans, forteller Ragnhild. Ekspedisjonen slår leir ved Säv-

sjøen (bildet), hvor de skal sove i lavvoer. Dette er en relativt 

stor plass som gir mulighet for mange aktiviteter og leker. - 

Blant annet skal vi sjekke om det er liv i fuglekassa som ble 

hengt opp etter at vi laget fuglekasser på The Betweens tidlige-

re i vinter, vi skal kappe land, leke boksen går og det blir rikelig 

med tid til å kunne fiske for de som ønsker det, sier Ragnhild. 

På kvelden blir det grilling over bål, hvor deltakerne kan kose 

seg med god mat og snacks som hver enkelt har tatt med. 

- Søndag, forteller Ragnhild, padler vi videre nedover Kynna til 

vi når endestasjonen som er Kynndammen. Der står det biler 

og hengere og venter på oss, og sørger for at en sliten gjeng 

kommer trygt hjem igjen. Vi er tilbake på Pinsekirken klokka 

16 på søndag. På Pinsekirkens hjemmesider står det mer infor-

masjon om turen og utstyrsliste. Påmelding gjøres med å sende 

en SMS til: 90738238. Påmeldingsfrist er 18. mai.  

Sang–  

og musikkmøte 
Ruth og Ole Johnny Larring 

(bildet) har sunget sammen i 

mange år. De har gjennom sin 

internasjonale tjeneste deltatt i 

møter, konferanser og konserter 

samt radio og TV-program i en 

rekke land rundt i verden. Ruth og 

Ole Johnny Larring har flere mu-

sikkinnspillinger bak seg. CDer er 

spredt i høye opplag og det er tu-

senvis av mennesker som elsker 

deres sang og musikk. Med stor variasjon formidles budskapet 

med hengivelse og kvalitet til stor velsignelse. 

Søndag 19. mai klokka 18 besøker sangduoen Pinsekirken Elve-

rum for å synge og spille, men også for å presentere IBRA sitt 

arbeid. IBRA er en misjonsvirksomhet som gjennom TV, radio og 

internett arbeider i 110 land på over 82 språk. Hovedmålet er å nå 

de som ennå ikke har hørt evangeliet. Nye mediesentra bygges 

opp for å nå ulike deler av verden og for å stå sterkt i oppfølgings-

arbeidet for alle lytterbrevene som strømmer inn. Det vil bli infor-

masjon og muligheter til å gi en gave til dette store arbeidet i mø-

tet i Pinsekirken. 

Kun for  

tøffinger 
Nå er det her igjen, 

det kule, råe, ekle 

Fear Factor. For deg 

som liker spenning. 

Fredag 24. mai ut-

fordrer The Message 

Elverums unge til 

konkurranse. Tidli-

gere år har deltakerne blitt utfordret til å rappellere ned kornsi-

loen, svømme over Glomma, spise rått ku-øye og balansere på 

toppen av kirketaket. Årets utfordringer er foreløpig ikke offent-

liggjort, men at det blir tøffe greier er helt sikkert. Fear Factor 

pleier som regel alltid å trekke en god del folk!   

Sesongavslutning  

for kulturkafeen 
Det er Finnskogen som er målet for 

bussturen som Kulturkafeen arrang-

erer i år. - Vi har allerede 40 påmeld-

te til turen, forteller Rolf Skavern 

(bildet), så det er få ledige plasser 

igjen, sier han. Det er avreise fra Pin-

sekirken klokka 10 onsdag 8. mai.  

- Første rast blir på Flisa hvor vi tar 

med oss en guide som vil fortelle om 

Åsnes og Flisa sett i sammenheng 

med finneinnvandringen. Derifra går turen til Skasenden, sier 

Rolf. På Skasenden blir det servering av middag, og vertskapet 

der vil fortelle mer om finneinnvandringen på 1600-tallet. - 

Under middagen får vi også besøk av Arne Waale-Brandt med 

band som vil underholde for oss. Fra 

Skasenden går turen hjemover igjen, 

og det er ventet ankomst på Pinsekir-

ken klokka 17. - Vi har god erfaring 

med bussturene i regi av kulturka-

feen, sier Rolf, som lover god komfort 

på bussen.  
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http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=y7Ss0fxX6jBwAM&tbnid=GGIni0f_AZh4jM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ign.com%2Farticles%2F2011%2F06%2F03%2Fnbc-resurrects-fear-factor&ei=4Pd8UeSGOKmG4ASwj4DgBA&bvm=bv.4

