
 

 Leder 
Det er mørketid, og Lyset 
skinner. Det er terrorfrykt, 
og Fredsfyrsten lever. Det 
er sorg, og Trøsteren er 
her. Omstendighetene, 
hvordan de enn er, kan 
fort få oss ut av fatning. 
Jeg kjenner på et stadig 
økende behov for å søke 
ly hos Han som har sagt: «La 
ikke deres hjerte forferdes! 
Tro på Gud, og tro på meg!» 
  Johannes   14:1    
Det er ikke farlig å kjenne på angst når vi vet hvor vi 
skal søke trygghet. I advent og juletid kan vi feste vårt 
blikk på Jesus. Han som kom for at vi alle skulle bli for-
sonet med Gud, komme inn under Hans vinger, og leve 
med og for Han. Da blir vi selv trygge, og vi kan smitte 
denne tryggheten over på andre som trenger den. 
I et åndelig fellesskap som Pinsekirken Elverum er vi 
hverandres lemmer. Jeg oppfordrer hele menigheten til 
å bli med på "Som hånd i hanske" andre helga i januar. 

Selv fikk jeg etter forrige 
gang justert mitt menig-
hetsengasjement på en 
måte som gjør at jeg 
ikke går lei, men får 
energi av å tjene ut fra 
mine nådegaver og hjer-
tesaker. 
God og fredfull advent, 
med Guds velsignelse og 
fred på jorden!  
 
Tore Bjørn  

Gudstjenester 
 

 

Søndag 6. Desember 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern: siste del av 

Efeserbrevet 

Nattverd. Kirkekaffe 

 

Søndag 13. Desember 

Kl. 11:  (merk tiden) 

Førjulskonsert. 

Pastor og sanger Mikael 

Järlestrand synger og  

taler.  

Eget familieprogram 

(juleverksted) for små-

barnsfamilier etterpå.  

 

 

Søndag  20. Desember 

Kl. 17:  UNG-gudstjeneste 

Joakim Skavern taler 

 

Torsdag 24. Desember 

Kl 15: Juleandakt 

Øyvind Gotehus taler 

 

 

Søndag 27. Desember 

Kl 11: Gudstjenesten 

Anders Jordet taler 
 

 

 

*** 

Søndag 3. Januar 

Kl 17: Gudstjeneste 

Rolf Skavern jr. taler. 

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 til og med 

16.12 

 

Bønnemøter kl. 19 

01.12 

15.12 

 

Åpen Bibelskole  

08.12 

 

Kulturkafè kl. 11 

09.12 

Julemat og besøk av  

Elverum Pensjonistkor 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke  50 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag frem til  18.12 

 

Teltet 

12.12 

 

Sangandakter kl 11 

01.12  Moen 

08.12  Lyngholtet 

15.12 Moen 

16.12 Sætre                          

 

Felles bønn for byen kl 

19 i Generalgården  

09.12 
 

GOD JUL! 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Det er ikke 

farlig å kjenne 

på angst når vi 

vet hvor vi kan 

søke trygghet» 

Desember 2015 
Pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 15 - 11. utgave 

Tore Bjørn Ringås 



 
 

Fødselsdager 
SEPTEMBER 

02.12. Isak Fumero Muren 

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—50 år! 

25.12. Johannes Lien  

27.12. David Skretting  

30.12. Kristin S. Ødegården  

Hånd i Hanske—kurs 
Nå er det på tide å gjenta 
suksessen fra 10 år tilbake!  
Dette er kurset for alle som 
ønsker å oppdage eller å få 
spisset sine nådegaver og 
hjertesaker.  
Alle kristne har nådegaver. 
Dette er verktøy Gud har gitt 
oss for å møte menneskers 

behov med Hans ressurser.  
Kursen «Hånd i hanske» vil hjelpe deg å oppdage og finne poten-
sialet som Gud har gitt deg og finne den oppgaven som passer deg 
best. Lotta & Aril Svartdahl  (bildet) er ansvarlige kursholdere 
med lang erfaring i undervisning og veiledning. Dette kurset er 
menighetens  store satsning dette året (2016)! Hjertelig velkom-
men til kurset!  

Program: 
Fredag 8. Januar 
kl 18:00-22:00 Del 1. Enkel servering 

Lørdag 9. Januar 
kl 10-17: Del 2, inkludert lunsjservering 

Pris: kr 250,- inkl bok og kursmateriell  

(Kr 100,- for skoleelever, studenter). Bet. ved fremmøte.  

Påmelding innen 31.12. til Tore Bjørn Ringås:  

e-post: torebjrn@gmail.com Mobil: 41674033   

 

Byggsaken satt på vent 

Et enstemmig ex.ord. årsmøte bestemte at salg av eiendom i Anne 

Moes gt. 3 midlertidig stoppes, i påvente av at det dukker opp 

steder vi kan bygge/kjøpe.  Det ses etter alternative steder/

muligheter å feire gudstjenester i løpet av året som kommer. 

 

 

Gjenbesøk av Team fra Toppen 
I januar kommer gjengen fra Disippeltrening på Hedmarktoppen 

folkehøgskole tilbake. De skal være med på diverse aktiviteter i 

menigheten :-) De var på besøk i høst og vi gleder oss til å få den 

oppegående og positive gjengen med flott ungdom tilbake igjen på 

praksisuke (uke 4)!  De blir med på alle aktiviteter som skjer i PK 

denne uka. Vi gleder oss! 

Ansvarlig utgiver 

av PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

 

 

Juleverksted i  

desember 
Etter julekonserten  13. desember er det juleverksted i 

Pinsekirken!  (ca. kl. 12:30)  

Det blir mulighet til å lage julepynt og smågaver for barn 

i alle aldre.  Det serveres kaffe/te og pepperkaker.  

Pizza for de som ønsker det ca. kl. 14:30.  

Påmelding til Ann Elin: 90818979.  

50 kr for enslig, 100 for liten familie, 150 for familie over 

tre stk. Bli med på en hyggelig  

førjulstradisjon. Mvh Ann Elin Gjestad 

 

 

 

 

 

 

 

Målsetting for 2015 

1  Nå 200 medlemmer i løpet av 2015  

2  være minst 30 på bønnemøter på tirsdager 

3  Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk over 100 

Hva gjør at du kommer i jule-

stemning? 

Rolf Skavern: For meg er det 

først og fremst «lys i mørke» - alle lys som tennes i 

vinduer og lyser ut i snøen, men også familiens tra-

disjonelle samling i Grundsetmarka rundt bålet lille 

julaften. Da er det JUL! 

Hva gjør at du kommer i ju-

lestemning? 

Tormod Skavern: Julemusikk, 

snø, fyr i peisen og være  

sammen med 

familien!  

 

Hva rører deg mest ved jule-

evangeliet? 

Ragnhild Jordet:  

Det som rører meg mest i  

juleevangeliet er det siste verset i 

Lukas 2,20: Gjeternes inderlige 

glede over at Gud har vært SÅ 

trofast mot dem—det var slik som det var sagt dem! 

Hva rører deg mest ved jule-

evangeliet?  

Eirik Solend: At Jesus ble født i en 

stall. Kjernen i evangeliet; Han ble 

liten for oss!  

mailto:torebjrn@gmail.com

