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 Leder 
I skoleverket snakker vi ofte om 

selvtillit og selvfølelse. De elever 

som er godt rustet med selvtillit 

og selvfølelse, har gode sjanser 

for å lykkes med læring både 

faglig og sosialt. De som derimot 

strever med dårlig selvtillit og 

selvfølelse må få hjelp til å styrke 

seg slik at de også kan ha en 

sunn og god utvikling.  

Vi som er så heldige å være 

foreldre, kjente en sterk kjær-

lighet til våre barn fra første 

øyeblikk, før de hadde rukket å gjøre seg fortjent til noe som 

helst. De fortjener vår kjærlighet fordi de er våre barn. Senere 

kommer det så klart år med oppdragelse, hvor de må lære hva 

som er rett og galt, hva som er bra å gjøre og hva de ikke må 

gjøre. Å forme barna våre foregår hele tiden mens vi lever hver-

dagene våre sammen med dem. Vi preger dem med våre hold-

ninger og meninger, og etter hvert skal de kunne stå på egne 

ben med sine 

egne meninger 

og holdninger.  

Vi som er barn 

av Gud har det 

på samme må-

te. Gud elsker 

oss fordi vi er 

Hans barn. Da 

Gud skapte 

verden, så Han på det han hadde gjort og så at det var godt. Da 

Han den sjette dagen hadde skapt mennesket, så han at det var 

overmåte godt (1.Mos. 1.31). Hvorfor var det slik? Jo, Han 

skapte mennesket i sitt bilde, ganske lik seg selv.  Vi ligner på 

Gud! Det er derfor han elsker oss med en uendelig kjærlighet. 

Våre gjerninger påvirker ikke hvor mye Gud bryr seg om oss. 

Det er fint å få tjene Gud med å gjøre mange bra ting, men det 

forandrer ikke på Hans anerkjennelse av oss. Visshet om dette 

gir oss et solid fundament å stå på. Slik som barn med god selv-

følelse er robuste og trygge i møte med vanskeligheter og pro-

blemer, slik blir også vi robuste når vi oppdager hvordan Gud 

anerkjenner oss for den vi er.  

Ragnhild Skavern 
ragnhild.skavern@elverum.kommune.no 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 1. desember 

kl. 17:00 UNGudstjeneste. 

Ungdommene har regien. 

Anders I. Ringås taler. 

DT fra Hedmarktoppen 

deltar. 
 

Søndag 8. desember 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Hege Skavern taler.  

Nattverd. 
 

Søndag 15. desember 

kl. 17:00 Familieguds-

tjeneste. Barnearbeiderne 

har regien. 
 

Søndag 22.desember 

kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler 

                 

Julaften 

Juleandakt kl 15:00. 

Astri I. Ringås taler. 
 

Søndag 29. desember 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Ida Marie Bråthen taler. 
 

Søndag 5. januar 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Anders I. Ringås taler. 

Nattverd. 

Samlinger 
 

 

Jesus Kidz kl. 17.30 

Søndag 01.12. 

Søndag 08.12. 

Søndag 15.12. 

Søndag 22.12. 

Søndag 29.12. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 03.12. Moen. 

Onsdag 04.12. Sætre. 

Tirsdag 10.12. Lyngholtet. 

Tirsdag 17.12. Moen. 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag 03.12. 

Tirsdag 10.12. 

Tirsdag 17.12. 

 

Kulturkafé kl. 11 

Onsdag 11.12.  
 

 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 11.12. i Generalgården. 
 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 50 

 

Studentsamling kl. 19.30 

onsdag 4.12.  
 

 

The Message kl. 19:30 

Fredag 06.12. 

Fredag 13.12. 
 

 

The Betweens kl. 15 

Lørdag  14.12. Kanefart. 

Desember 2013 

Årgang 13 - 11. utgave 

PKPK NyttNytt 

 

”Vi ligner på Gud! 

Det er derfor han els-

ker oss med en uen-

delig kjærlighet”   

 

Jul og nytt-

år i PK 

Tradisjonen tro går menigheten inn i julehøytiden med guds-

tjeneste på julaften klokka 15. I år er det Astri Iversen Ringås 

som taler. Programmet blir variert, og er tilpasset hele fami-

lien. 
 

I romjulen blir det gudstjeneste 29. desember klokka 17. Da er 

det Ida Bråthen som står på taler stolen. Ida er i år elev ved 

Ansgar bibelskole i Kristiansand. 
 

Den første gudstjenesten i 2014 blir søndag 5. januar. Anders 

Iversen Ringås taler.  
 

 

En velsignet adventstid og julehøytid  

ønskes dere alle! 
 

Hilsen Lederskapet 

Bianca, Ragnhild, Tore Bjørn og Rolf. 
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Fødselsdager 
 

Desember 
04.12. Ingrid Skavern 

12.12. Simon Bakke 

14.12. Monica Bråthen 

15.12. Hege Skavern - 50 år! 

20.12. Frida Skjøthaug 

20.12. Anna Skjøthaug 

25.12. Johannes Lien 

25.12. Per Kristian Hammer 

27.12. David Skretting 

30.12. Kristin S. Ødegården 

Vedlikehold 
For å avlaste Lederskapet har Steinar Bekke-

sletten og Håvard Skavern påtatt seg alt koor-

dineringsansvar for vedlikehold av kirkebyg-

get. Alle vedlikeholdsoppgaver skal heretter 

meldes til Steinar eller Håvard, og ikke til Le-

derskapet. Det vil bli utarbeidet en vedlike-

holdsplan, og oppgavene blir vurdert fortlø-

pende både i forhold til innleid hjelp, dugnad 

og økonomi.  

Steinar har mobilnummer: 900 18 627. 

Håvard har mobilnummer: 918 12 816. 

Kanefart 
The Betweens skal kjøre 

med hest og slede lørdag 

14. desember, og det blir 

servering  av julegrøt i 

skogen.  

 

Med dombjeller, fakler og 

bål tror vi dette blir riktig 

så stemningsfullt. Det er 

oppmøte i Pinsekirken 

klokka 15. Sørg for å være 

godt kledd. Vi er tilbake 

på Pinsekirken klokka 18. 

Bursdagsfest 

Hege Skavern (bildet) fyller 50 år i  desem-

ber. Lederskapet og 

menigheten vil så gjer-

ne feire jubilanten, og inviterer til fest 

lørdag 25. januar. Dette blir en kveld 

for et voksent publikum. Vi oppfordrer 

derfor småbarnsforeldre om å sørge for 

å ha barnepass.  
 

Reserver dagen allerede nå! Påmelding 

og mer om festen kommer i januarutga-

ven av PK Nytt. 

Stafetten 
Lederskapet minner om at 

stafetten går hver søndag 

under menighetens guds-

tjenester, og dreier seg om ”mitt bibelvers”. Det er viktig at alle 

forholder seg lojale til maks fire til fem minutter på dette inn-

slaget. 

Tar pause etter 8 år 

Etter 8 år med kulturkafe velger nå komiteen å ta en lengre pause. 

Kafeen hadde sin første samling i desember 2005. Tanken var å hol-

de på et par år, nå er det altså blitt åtte. Det har vært cirka 10 sam-

linger i året. Pinderudstua har vært fylt opp hver gang, noen ganger 

til trengsel. 

- Vi har fått kontakt med mange som aldri har vært i PK før, og vi 

har opplevd at mennesker har kommet til tro. Bussturene om våren 

har vært et høydepunkt, forteller Rolf Skavern på vegne av komi-

teen. Han synes det er vemodig å takke for seg. - Det har vært til stor 

velsignelse for oss å drive denne kafeen, vi har sett at mennesker har 

hatt det hyggelig og har satt pris på å komme hit. Det har vært til 

stor glede for oss, men vi skal ikke legge skjul på at det er mye jobb 

med dette, så etter alle disse årene kjenner vi nå at tiden er inne til å 

ta pause, sier Rolf. Han vil ikke si at det aldri mer blir kulturkafe, 

men foreløpig er prosjektet avsluttet. Så får man se hva fremtiden 

kan bringe. Komiteen vil takke de gode medarbeiderne de har hatt 

med seg i løpet av årene: Norma Iversen, Laila Myrhaug, Mimmi 

Kvernmoseter, Irene og Robert Ormstad.   
 

Siste kulturkafe i denne omgang blir altså onsdag 11. de-

sember klokka 11. Da blir det selvfølgelig litt ekstra, og 

Torhild og Odd Jensen synger og spiller.  

Kirke-

kaffe  

På omgang er 

det husgruppe-

ne som har 

ansvaret for 

kirkekaffe etter 

gudstjenesten 

cirka to ganger 

i måneden. 

Kirkekaffe er et 

populært til-

bud som besø-

kes av mange.  

Kulturkafékomiteen i PK . F.v. Mona Martinsen, Hanna og Rolf 

Skavern og Grethe Borge. 

Familiekos 
Sett av tid til familien i Pinsekirken søndag 15. desember. Da 

arrangerer nemlig Jesus Kidz - damene Familiens førjulsdag, 

forteller Gunn-Elin Bakke. Det blir blant annet juledecoupage 

og andre juleaktiviteter. - Du 

trenger ikke tenke på middag 

heller, den spiser vi sammen 

før familiemøtet samme dag, 

oppfordrer Gunn-Elin, og 

ønsker at så mange som mu-

lig blir med!   
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