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 Leder 
Jul = Jesus 

Hva tenker du om at det snart er jul? 

Tenker du på gaver, pynt, julebakst og 

nye klær? Tenker du også at det er en 

mulighet for å vise omsorg og kjærlig-

het til de som trenger det aller mest? 

Jesus sa, to dager før han døde på 

korset: For jeg var sulten, og dere ga 

meg mat. Jeg var tørst, og dere ga 

meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var 

naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. 

Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Sannelig, jeg sier dere: 

Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere 

gjort mot meg.  

 

Nå mener jeg ikke at vi skal bare tenke på våre medmennesker 

i juletiden, det bør være noe vi alltid har i tanken. En ting har 

jeg oppdaget: når man har opplevd Guds kjærlighet i sitt eget 

liv, da begynner det å endre noe i våre hjerter, og vi blir i stand 

til å gi kjærligheten videre til andre.  

 

Da er jeg tilbake til jul, fordi 

Jul = Jesus. Uten Jesus hadde 

vi ikke skjønt hva kjærlighet 

er! Og uten å oppleve Jesu 

kjærlighet selv, kan man ikke 

gi det til andre. Jeg håper du 

først og fremst skal oppleve Guds omsorg og kjærlighet i juleti-

den, og  jeg ønsker deg Guds fred! Også håper jeg at du tenker 

på din neste, gi litt av det du har fått! Når vi begynner å velsig-

ne andre, skal vi få oppleve at denne velsignelsen kommer til-

bake. Det er bedre å gi enn å få. Når jeg kan gi et menneske en 

liten gave, eller litt av min tid, blir jeg så glad, det gleder meg å 

gi noe bort! 

Jesus har fått 31 forskjellige navn; et navn for hver dag i måne-

den! Han er Frelser, Gjenløser, Redningsmann, Livet, Brud-

gom, Konge, Messias, Kristus, Guds sønn, Klippe, Håp, Herre, 

Fred, Rettferdighet, venn, Guds lam, Den oppstandne, Seier-

herre, Lys, Befrier, Forbarmer, Hjelper, Gode hyrde, Talsmann, 

Klare morgenstjerne, Davids sønn, Immanuel, Smertenes 

mann, Trøst, Lege, Mester, Alfa og Omega!  

 

 

 

Vi feirer Jesus i jula, og jeg ønsker deg alt som er i Jesus! 

Bianca Vlastuin 
info@lifehouse.no 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 7. desember 

Kl. 17: Adventssang  

med ISOP, Western Group 

med flere. 

 

Søndag 14. desember 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler. 

 

Søndag 21. desember 

Kl. 17: Gudstjeneste.  

Tore Bjørn Ringås taler.  

 

Julaften 

Kl. 15: Høytids-

gudstjeneste. 

Grethe Borge taler. 

 

Søndag 28. desember 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Ida Bråthen taler. 

 

 

*** 

 

Søndag 4. januar 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Rolf Skavern jr. taler.  

 

 

Samlinger 
 

 

 

 

Connect kl. 19 

Mandag 01.12. 

Mandag 08.12. 

Mandag 15.12. 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 01.12. 
 

 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  02.12. 

Tirsdag 16.12. 

 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 10.12. i General-

gården. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 02.12. Moen. 

Tirsdag 09.12. Lyngholtet. 

Tirsdag 16.12. Moen. 

Onsdag 17.12. Sætre. 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 11.12. 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 05.12. Juleavslutning. 
 

 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 13.12. Julebad. Tur til 

Ankerskogen. Egenbetaling kr. 

100,- 

Desember 2014 

Årgang 14 - 11. utgave 

PK Nytt 

«Det er bedre 

å gi enn å få» 

Adventssang  

og familiedag 
Søndag 7. desember blir det ordentlig julestemning i 

Pinsekirken, og det kan du oppleve.   
 
 

Det starter med familiens førjulsdag klokka 14.30. Det blir jule-

verksted, julefilm, og klokka 16.30 serveres det pizza. Pizza 

koster 50 kroner per pers, og kroner 100 for en familie. Påmel-

ding til Ann Elin Gjestad på mobilnummer 908 18 979 . Klokka 

17 fortsetter vi 

med advents-

sang. Pinsekir-

kens ISOP, 

Western Group 

og flere andre 

sangere og 

musikere fyller 

kirkerommet 

med julesang.  



 
 

Fødselsdager 
 

Desember 
 

04.12. Ingrid Skavern 

12.12. Simon Bakke 

14.12. Monica Bråthen 

15.12. Hege Skavern 

20.12. Frida Skjøthaug 

20.12. Anna Skjøthaug 

25.12. Per Kristian Hammer 

25.12. Johannes Lien 

27.12. David Skretting 

30.12. Kristin S. Ødegården - 40 år! 

Comeback  

 

 

 

Savnet av kulturkafeen 

har vært stort etter at ko-

miteen la ned drifta for 

nøyaktig ett år siden. Nå 

har Grethe Borge, Mona 

Martinsen, Mimmi Kvern-

mosæter og Hanna og Rolf 

Skavern bestemt seg for å gjenoppta arbeidet og inviterer til 

kulturkafe i Pinsekirken onsdag 10. desember klokka 11.  

- Mange har oppsøkt oss, og spurt om vi ikke kan starte opp 

igjen, sier Rolf Skavern (bildet), som nå ser fram til å fylle 

Pinderudstua med kafegjester igjen.  

Nå i desember er temaet 

JUL, med servering av sylte 

og lefse, kald ribbe, bløtka-

ke og kaffe. Sanggjester er 

duoen Torhild Haaland og 

Odd Jensen. 

  

På nyåret vil Kulturkafeen 

ha samlinger annen hver 

måned. Det vil si andre 

onsdagen i februar, april og 

juni.  

Hva  

inspirerer? 
Arbeidsutvalget for Naturlig 

menighetsutvikling (NaMu) i 

Pinsekirken jobber videre med 

temaet "Inspirerende Gudstje-

nester". Nå utfordrer komiteen 

alle husgruppene i menigheten. Spørsmålet er kort og greit; 

Hva gjør gudstjenesten inspirerende for deg? Husgruppene 

oppfordres til å drøfte dette, og NaMu-utvalget ønsker at hver 

enkelt gruppe skal sende inn sine innspill dem.  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Vil du være med i 

troshistoriegruppe? 
«...jeg har ikke funnet noe som bedre åpner opp for et 

dypere, ærligere og mer nådefullt kristent fellesskap 

enn når man deler troshistorie med hverandre»  

           Jens-Petter Jørgensen 
 

- Vi er tre som har startet en troshistoriegruppe som gjerne vil bli 

flere, sier Sidsel Juell Theisen (bildet). På samlingene tar vi et til-

bakeblikk: Hva formet oss og troen vår? Hva og hvem førte til 

vekst og hva gjorde det motsatte?, forteller hun. Gruppa passer for 

deg som har lyst til å dele levd liv og kikke seg tilbake. Dette er 

først og fremst en lyttegruppe. - 

Vi deler på tiden, og heller enn å 

analysere bekrefter vi hverand-

res historier og ber sammen. 

Gruppen møtes i hjemmene på 

torsdager hver 4. uke klokka 

19.30 til 21.30. Oppstart på ny-

året er torsdag 15. januar. Vil  du 

vite mer, kontakt Sidsel Juell 

Theisen, mobilnummer 95 16 02 

74.   

Julebad i Ankerskogen 
Lørdag 13. desember drar The 

Betweens til Ankerskogen 

svømmehall i Hamar.  

Det er avreise fra Pinsekirken klok-

ka 15. Egenbetaling denne dagen er 

100 kroner, og det samles inn før 

avreise. For at vi skal ha riktig an-

tall med biler, er vi avhengig av 

forhåndspåmelding. Det gjøres med 

å sende en sms til Ragnhild Ska-

vern, mobilnummer 994 25 968.  

Julaften i PK 
Det er Grethe Borge (øverste bildet) som 

holder andakten under gudstjenesten på 

julaften.  Høytidsgudstjenesten begynner 

klokka 15, har en varighet på under en 

time og er tilpasset hele familien.  

 

I år samles det inn en julegave til Louise 

Venheim (nederste bildet) som er i Kina.  

Pengegaven kan gis i kollekten under selve 

gudstjenesten.  

God «drahjelp» 
 

 

 

Team fra DTS på Grimerud, beståen-

de av 7-8 ungdommer, har i høst del-

tatt jevnlig på ungdomssamlinger i 

Pinsekirken. Teamet har vært til stor 

inspirasjon og støtte i menighetens 

ungdomsarbeid. De har hatt innslag i 

samlingene, men først og fremst vært der sammen med de 

lokale ungdommene og bidratt til et styrket fellesskap.  

Grimerud-samarbeidet fortsetter også utover vinteren.  

Rolf Skavern med sine medhjelpere 

gjør comeback i desember 

http://mylittlenorway.com/wp-content/uploads/2011/12/Sylte_large.png
http://k-vekst.no/?product=abc-i-naturlig-menighets-utvikling

