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 Leder 
La ikke hjertet bli grepet av 

angst. Tro på Gud og tro på 

meg!                         Joh 14:1 

 

Det er lett å si, men ikke lett å 

gjøre! Ofte er det akkurat det vi 

først gjør, når vi mister jobben, 

eller partner, når vi får en alvor-

lig diagnose, eller når vi går gjen-

nom andre kriser. Mange synes 

kanskje det er normalt at vi blir grepet av angst. Det er en na-

turlig menneskelig ting å bekymre seg når man befinner seg i en 

krise. I en engelsk oversettelse står det: Let not your heart be 

troubled. (La ikke hjertet bli plaget av problemer.) 

 Jesus mente det ikke som et forslag. Han sa ikke: kanskje kan 

du prøve det når du kommer i kriser, men han mente det som 

oppdrag! Hvis Han trodde at vi ikke kunne det, så hadde han 

ikke sagt det.  

Så la ikke hjertet bli grepet av angst, men hvordan gjør vi det? 

Svaret står i andre delen av verset; tro på Gud og tro på meg! 

 

Jesus sier det en 

gang til i vers 27: 

Fred etterlater jeg 

dere. Min fred gir jeg 

dere, ikke den fred 

som verden gir. La 

ikke hjertet blir grepet av angst og motløshet. 

 

Det er vårt ansvar for at vi ikke lar oss gripe av angst og motløs-

het. Det er vi selv som har kontroll over vårt eget hjerte. 

Jesus vil gi oss fred, som verden ikke gir. Men vi skal tro på 

Guds ord og ikke på det vi ser. 

I verdens mentalitet betyr fred fravær av problemer, men Guds 

fred er ikke avhengig av omstendigheter! Hvis du ser deg selv 

fra Guds perspektiv, er det alltid håp! 

 

Fokuser på hvem du er og hva du har i Jesus. 

For en kraft vi har i Jesus! Han er i oss, men vi må lære å bruke 

den. 

 

Guds fred er med dere. 

Bianca Vlastuin 
famvlastuin@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 3. november 

kl. 17:00 Gudstjeneste. Te-

ma "Naturlig kirkevekst". 

Veileder og generalsekretær 

i Baptistsamfunnet, Terje 

Aadne  

taler. Nattverd 

 

Søndag 10. november 

kl. 17:00 ISOP konsert.  

Appell ved  

Hege Skavern.  

Kollekt til Dinasentret  

Goma, Kongo. 

 

Søndag 17. søndag 

kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Torbjørn Gjestad taler. 

 

Søndag 24. november 

kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Rolf Skavern taler.  
 

 

*** 
 

Søndag 1. desember 

kl. 17:00 UNGudstjeneste. 

Anders Ringås taler.  

DT-team fra Hedmark-

toppen folkehøyskole  

deltar. 

Samlinger 
 

 

Jesus Kidz kl. 17.30 

Søndag 03.11. 

Søndag 10.11. 

Søndag 17.11. 

Søndag 24.11. 
 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 04.11. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 05.11. Moen. 

Onsdag 06.11. Sætre. 

Tirsdag 12.11. Lyngholtet. 

Tirsdag 19.11. Moen. 

Tirsdag 26.11. Jotunhaugen. 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  05.11. 

Tirsdag 19.11. 
 

Kulturkafé kl. 11 

Onsdag 13.11. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 13.11. i Frelsesarmeen. 
 

Husgrupper kl. 18 

Uke 46 og 48. 

NB! Studentsamling hver onsdag 

kl. 19.30. 
 

The Message kl. 19:30 

Fredag 01.11. 

Fredag 08.11. 

Fredag 15.11. 

Fredag 22.11. 

Fredag 29.11. 
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag  16.11. Spill-aften med 

åpen kiosk. 
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PKPK NyttNytt 

 

”Så la ikke hjertet 

bli grepet av 

angst”   
ISOP-konsert 

Pinsekirkens 

ISOP har 

hatt en travel 

høst med 

øvelser hver 

mandag og 

sangopptre-

dener både i 

rådhuset og 

på Glomdalsmuseet i forbindelse med markeringen av Inter-

nasjonal uke i oktober.  
 

Koret avslutter den aktive høsten med konsert i Pinsekirken 

søndag 10. november. Det er gratis inngang. Det blir kort ap-

pell ved Hege Skavern.   

Benytt anledningen til å oppleve ISOP før koret tar en lengre 

pause. 
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Fødselsdager 
 

November 
 

01.11. Marlon Wøhni 

02.11. Marianne Johannesen 

03.11. Gisle Brubakken 

04.11. Renovat Nzeyimana 

07.11. Levi Iversen 

07.11. Torbjørn Evensen 

11.11. Jeanne Nsengiyumva 

13.11. Hilde Opdal - 55 år! 

14.11. Robert Ormstad 

22.11. Ståle Sveen 

23.11. Gert Vlastuin 

24.11. Kristina Wøhni 

25.11. Eva Storholm 

29.11. Patricia Iversen 

29.11. Anders Ringås 

Bønn for innlandsfylkene 
Frikirken i Hamar er vertskap for bøn-

nedag for Hedmark og Oppland lørdag 

9. november klokka 10 til 14. Bønneda-

gen er et felleskirkelig arrangement. 

Tema denne dagen er utholdende bønn. 

Randi Filtvedt Johansen (bildet) taler. 

Deltakeravgiften er 50 kroner og inklu-

derer varm lunsj. 

Boklansering i Oslo 
13. og 14. november er det K-vekstkonferanse i Oslo, med bok-

lansering og presentasjon av Pinsekirken Elverum. I følge bok-

anmelderne har vi noe å glede oss til.  
 

Anne Lise Søvde (35) er daglig leder i Norsk Råd for Misjon og 

Evangelisering, NORME, hun sier dette etter å ha lest boka: 

Tusen takk til Naturlig menighetsutvikling, med Ommund og 

Anne Karin i spissen, for at de viser frem eksempler på vekst i 

Guds rike her i Norge. Gjennom boken «Ti menigheter med en 

helt overkommelig kirkevekst» får du ti ærlige fremstillinger 

av menigheter, som igjennom tøffe tak og god veiledning, har 

lyktes med å fjerne ulike hindre for Guds verk i menighetene. 

Det spennende er at de alle har en unik historie å fortelle, og 

ingen legger frem noen «oppskrift på vellykkede menigheter». 

Men alle har de til felles at de har våget å ta tak i sine svake 

punkter, der hvor menigheten er mest sårbar. 
 

Sju personer deltar fra Pinsekirken på K-vekstseminar i Oslo. 

Hørt fra barnemunn  
Barn er herlige, og 

denne gangen tar vi 

med noen gullkorn 

fra Jesus Kidz: 

 

Etter å ha lest om 

Moses som aldri ga 

opp, ble det snakket 

om det vi selv syns 

kan være vanskelig. 

Et av barna fortel-

ler: "Jeg syns det var vanskelig å sette på henger med pappa. 

Men neste gang skal jeg huske på at Gud vil jeg skal få det til 

- også skal jeg ikke gi opp!"  

 

To barn leker med lego. "Nå bygger vi et hus i himmelen. Ja! 

Da skal jeg sove med Gud" 

Pensjonistkoret på kafeen 
I november er 

det Elverum pen-

sjonistkor som 

besøker kultur-

kafeen. Koret har 

hatt opptredener 

på kafeen flere 

ganger tidligere, hver gang har de blitt mottatt med stor be-

geistring. Kulturkafeen er onsdag 13. november klokka 11.  

Spillaften 
Det blir både brettspill og digitale 

spill når The Betweens har samling 

16. november. Kiosken i Pinderudstua 

vil også være åpen denne gangen.  De 

som ønsker det kan gjerne ta med 

egne spill.  The Betweens er for barn i 

alderen 9 til 12 år. Årskontingenten er på 100 

kroner.  

Ungdomsarbeid i vekst 
Ungdommene i menigheten 

samles ukentlig i PK. Nær-

mere 30 ungdommer til-

bringer fredagskveldene i 

PK. I tillegg har ungdomme-

ne ansvaret for en søndags-

gudstjeneste i måneden. 

Dette er godt besøkte guds-

tjenester, med ung forkyn-

nelse, unge møteledere, frisk 

musikk og innslag vi til van-

lig ikke ser sønsdagskvelde-

ne i PK.  - Denne sesongen har vi  gått tilbake til utgangspunktet 

som the Message opprinnelig hadde: Et åpent sted med trygge ram-

mer for ungdommen i byen vår, sier Iselin Skavern som leder ung-

domsarbeidet. Hun forteller at det er lagt opp til mye kule aktiviteter 

som må gjøres i en setting der man er en gjeng og som ikke kan gjø-

res hvor som helst og  når som helst alene. I tillegg har vi klart å 

skape  et inkluderende fellesskap der alle blir sett og verdsatt for den 

de er. Iselin tror også at veksten i ungdomsarbeidet skyldes at ung-

dommene selv får jobbe med workshops og får ansvar for ulike deler 

av oppgavene. Det bidrar til at de får en følelse av tilhørighet og eie-

forhold hvor de bruker sine evner og talenter. Iselin berømmer ung-

dommene i styret som er helt fantastiske. De er så flinke til å ta an-

svar, til å være ledere og forbilder for de yngre, sier hun. Du kan 

følge the Message-arbeider på Facebook og Pinsekirkens hjemme-

side. 

Praksis 

Disippeltrenings-

linja fra Hed-

marktoppen har 

et team på 12 

ungdommer som 

skal ha menig-

hetspraksis  i 

Pinsekirken nes-

ten hele uke 48. 

De skal delta 

aktivt i alle me-

nighetens virke-

grener. 

Joakim Skavern fenger både ung og 

gammel med sin forkynnelse. Her 

fra UNGudstjeneste i oktober.  
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