
 

 Leder 
Gi alt du har 

Ester 4, 16 ’skal jeg gå til grunne, så 
går jeg til grunne’ 
I sommeren leste jeg den modige 
historien om Ester i Bibelen. 
Ester, ei jødisk jente som var gift med 
en hedensk konge, brødt med en lang 
tradisjon da hun gikk inn i ekteman-
nes tronsall, med risikoen for eget liv, 
for å redde folket sitt. 

Ei jente reddet en nasjon fordi hun var 
villig til å risikere alt! 

Føler du deg uskikket eller utilstrekkelig i dag? Tenker du.’ Noen 
andre er bedre i å gjøre jobben i stedet for meg?’ Husk at ingen kan 
gjøre alt, men at alle kan gjøre noe. Og at det ”lille” du gjør, kan 
betyr ufattelig mye for andre! 
Hvor mange mennesker trengtes det for å redde den døende mannen 
som var på vei til Jeriko? En god samaritan. 
Hvor mange mennesker skulle til for å overbevise Farao og føre 
Israelfolket ut av Egypt? En man, Moses. 

Gud har lagt en drøm ned i 
deg. Den er din og ingen and-
res. Den er unik, fordi du er 
unik! Bare du kan leve den ut! 
Ikke si at du ikke har en drøm, 
du har bare ikke oppdaget 
den. Det å ikke oppdage den, 
ta ansvar for den og leve den 
ut, har negativ innvirkning i 
ditt liv og i dem som skulle 
nytte seg av drømmen din. 

Sykehjemmet i dag er fylt 
med fortapte drømmer, og 

veldig triste ord blir sagt: ’det kunne ha blitt’ 
Det er aldri for seint å oppdage den drømmen Gud har gitt deg, og 
leve den ut. Gud tar aldri tilbake det Han har gitt deg. Du kan alltid 
endre kurs. 

Jeg måtte endre kurs mange ganger i livet, for å finne ut den Gudgit-
te drømmen, ingen problem. Som min navigering i bilen sier 
”rekalkulerer” når jeg tar feil, gjør Gud det også. Ingenting er for-
tapt, bare rekalkuler og fortsett til vi er i mål! 

Bianca 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 6. September 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Bianca Vlastuin:  

Trosbekjennelsen «Gud 

Fader» 

Nattverd 

 

Søndag 13. September 

Kl. 17:  Gudsteneste 

Grethe Borge:  

Trosbekjennelsen 

«Sønnen Jesus» 

Dåp og barnevelsignelse 

 

 

Søndag  20. September 

Kl. 17:  UNG-gudstjeneste 

Ida Bråthen 

 

 

Søndag 27. September 
Kl 11: Gudstjenesten 

Carlos Fumero:  

Trosbekjennelsen « 

Den Hellige Ånd» 

 

 

 

*** 

Søndag 4. Oktober 

Kl 17: Lovsangsfest 

Nattverd 

 
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 

 

 

Connect kl. 19 

Hver onsdag 

 

Bønnemøter kl. 19 

08.09 

22.09 

 

 

Åpen Bibelskole for Alle 

15.09 

29.09 

 

 

Kulturcafè kl. 11 

09.09 

Arne Waaler Brandt m/fler 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 36 

Uke 38 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag  

 

The Betweens  

26.09 

 

Teltet 

5.09 

17.09 

 

Sangandakter kl 11 

08.09 Lyngholtet 

16.09 Jotunhaugen 

22.09 Moen 

23.09 Sætre 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Ingen kan  

gjøre alt, men 

alle kan gjøre 

noe! » 

September 2015 
pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 15 - 5. utgave 

Bianca Vlatuin 



 
 

Fødselsdager 
SEPTEMBER 

 

03.09 Raquel Fumero 

04.09. Sissel Marie Aronsen  

06.09. Robert Johannesen  

06.09. Rolf Skavern jr.  

07.09. Ester Brådalen  

08.09. Fredric Ndayitwayeko  

09.09. Tom Alvin Fossen  

11.09. Øystein Bakke  

12.09. Norma Iversen  

15.09. Finn Wettermark  

17.09. Svein Skretting  - 40 år! 

17.09. Kine Olsen Otterstad  

20.09 Lïlli Vlastuin  

20.09. Iris-Katrin Nordal  

20.09. Iselin Skavern  

20.09. Sonja Hammer  

22.09. Stian Skavern  

25.09. Øivind Skavern  

25.09. Martin Ødegården  

26.09. Arild Skavern 

LED Regionalt 
17. Oktober er det duket for Led regionalt og i år er det  

pinsekirken Elverum som er arrangører.  Temaet er «Jesus 

synlig i kjærlighet og kraft» og mange spennende personer 

gjester arrangementet.  Pris inkl lunsj 300,- (halv pris for 

studenter) 

 

LØRDAG 17.OKTOBER 2015 

10:00 Registrering og forfriskninger 
10:30 Åpningsmøte. 
Jan Eilert Aakre , Administrasjonsleder for 
Pinsebevegelsen i Norge.  
11:30 Input fra Lederrådet og PBU  
12:00 Plenumssesjon 
12:45 Lunsj med nettverksbygging 
13:45 Streams x 3 (parallelt) 
-For barneledere (Hege Bentzen) 
-For ungdomsleder (Baguma Buranga) 
-For menighetsledere (Johannes Amritzer)
15:00 Avslutningsmøte. 
Johannes Amritzer taler og inspirerer. 
Bønn, forbønn og lovsang. 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Egil Svartdahl på Lia 

Gård 
Tidlig i oktober vil Egil Svartdahl—predikant, pastor, 

foredragsholder og programleder lede en temaretreat 

på Lia Gård. Fra 8.-11. oktober vil Svartdahl ha et opp-

legg med navn «reisen hjem» på retreatstedet på Kop-

pang.  

Program, priser og påmelding finner du på  

http://www.liagard.no/reisen-hjem 

Hva betyr pinsekirken 
for deg? 
Jeg har spurt 3 forskjellige personer i menigheten om å 
si litt om hva det betyr for dem å være en del av  
Pinsekirken. Her er det de svarte.  

 

Karen, 15 år  

Pinsekirken for meg er fritiden 
min og det gjør hverdagen 
enklere når jeg har ting å se 
frem til i pinsekirken, som the 
message og connect. Pinsekir-
ken er stedet jeg kan være 
hundre prosent meg selv frodi 
Gud er så tilstede der hele ti-
den. Man der det også på andre mennesker. 

 

 

Ragnhild, 48 år 
Et oppløftende og positivt 
bønnefellesskap, en møte-
plass for å søke Gud sam-
men med andre troende 
som er viktig for min tro. 
Og så er det mange flotte 
mennesker å bygge vennskap med.  

 

Dåp 
Søndag 13. September er det dåp i pinsekirken. Det er 
muligheter for flere å la seg døpe samtidig. Hvis du 
ønsker samtale, informasjon eller undervisning om 
dåp,  kontakt Rolf Skavern Jr: 
rolf.skavern@online.no  
 

 

 

 

Målsetting for 2015 

1  Nå 200 medlemmer i løpet av 2015  

2  være minst 30 på bønnemøter på tirsdager 

3  Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk over 100 

 

mailto:rolf.skavern@online.no

