
 

 Leder 
Fyll mitt beger Gud.  
 
Denne sangteksten sunget 
av Anita Hernes har blitt en 
god og daglig bønn for 
meg. Et lite utdrag av  
teksten: 
 
Slik som kvinnen ved  
brønnen jeg søkte de ting 
som intet kunne gi, men da 
jeg hørte Jesu stemme  
«Jeg har vann som aldri tørker inn» 
Fyll mitt beger Gud, jeg vet du kan Gud, slokk den 
tørst som brenner i min sjel, brød fra Himmelen 
fyller hele mitt begjær. Fyll mitt beger kjære Gud 
og gjør meg fri. 

 
Dette har blitt en sterk på-
minnelse for meg. Jeg har/
er et «beger», men hva fyl-
les det med?  
Holder jeg det frem for Je-
sus så han kan fylle det?  
 

Vi har mange ting som 

drar etter vår  

oppmerksomhet og som tar 

plass i vårt «beger», men 

Jesus lengter etter å fylle 

det med seg.  

Ja, til og med så det flyter over.  

 

Alt vi trenger å gjøre er å holde begeret frem for 

ham og be ham fylle det - hver dag. Et annet 

element er at innholdet i et beger som flyter 

over er synlig for andre. La det være Jesus som 

synes :-) 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 2. Oktober 

Kl. 17:  UNG-gudstjeneste 

Ida M. Bråthen taler 

Ungdomspastor innsettes 

Nattverd 

 

Søndag 9. Oktober 

Kl. 17:  Gudstjeneste. 

Bianca Vlastuin taler 

 

Søndag 16. Oktober 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Willy Ludvigsen taler  

Kollekt til MAF 

 

 

Søndag 23. Oktober 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Anders Jordet taler 

TenTro-elevene presente-

res 

 

 

Søndag 30. Oktober 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Kristian Bugge Halvorsen 

(pastor UNGfila Oslo) taler 

 

 

*** 

 

Søndag 6. November 

Kl. 17:   

«Husker du sangen»-

konsert 

 

Pinsekirken Elverum 

Besøksadresse: 

  

Anne Moes gate 3 

Elverum 

 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 
 

 

Connect  kl. 19:30 

Hver  fredag 

 

Connect  Bibel kl. 19 

Hver  mandag 

 

Bønnemøter kl. 19 

Hver tirsdag 

 

Kvinnelunsj kl . 12 

Lørdag 01.10 

 

Varmestua i Anekset er  

bemannet med personalet 

fra PK for første gang kl 17 

Mandag 03.10 

 

Felles bønn for byen i Den 

Norske Kirke kl 19 

Onsdag 12.10 

 

Husgrupper  

Torsdag i uke 40 og 42 

 

 

The Betweens kl. 12 

Lørdag 22.10—Lufgeværskyting 

og grilling i Gapahuk 

 

Minnekonsert for 

misjonær Frans Johansen i 

PK kl. 17 

15.10 Fri entre, kollekt,  

servering. 

 

Sangandakter kl 11 

Tirsdag 04.10 Moen 

Tirsdag 18.10 Moen  

Onsdag 26.10 Sætre 

 

 

Øvelse til «husker du  

sangen» kl 18 

03.10 

17.10 

31.10 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.

no 

 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Jeg har/er 

et «beger», 

men hva  

fylles det 

med? » 

Oktober 2016 

Pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 15 - 9. utgave 

Svein Skretting 



 
 

Fødselsdager 
OKTOBER 

03.10 Daniel F. Muren 

04.10. Simen Skavern  

06.10. Emmanuela Vyamungu 

11.10. Rem Ruat Bawikou  

19.10. Augusta Høiby  

24.10. Hanna Skavern  

25.10. Anita Høiby Gotehus  

31.10. Patricia Cañizares Aguirre  

31.10. Joseph Fumero 

31.10. Åsmund Skavern  

Skattefradrag 

 
For året 2017 er det mulighet for å få skattefradrag for inntil 
25.000 kr for gaver til frivillige organisasjoner/menigheter. Der-
som du ikke allerede har  registrert deg for slikt fritak, kan du 
gjøre det nå ved å fylle ut skjema som ligger bakerst i PK og le-
vere til Hege Skretting eller noen i lederskapet 
 

Barna Våre 
I Pk har vi et godt barnear-
beid,  
hver søndag har barn fra 3 år 
tom 3. klasse et eget tilbud 
under gudstjenesten. 
Barna gleder seg til gudstje-
nesten, til lek,  
aktiviteter, undervisning og 
samvær med 
 hverandre og Gud. 
Vi har lyst til å gjøre barnear-
beidet enda bedre, blant annet 
ønsker vi å dele gruppen i to 
for å få et bedre tilbud til den 
enkelte aldersgruppen. I den 
forbindelse vil vi invitere enda 
flere til å være med oss som ledere. 
Kunne du tenke deg å være med en gang i mellom som 
en ekstra voksenperson, vil du bake en kake til oss en 
gang i blant? Kunne du tenke deg å  
bruke et par  
søndager på å lære barna noe nytt?   
Tirsdag 4. oktober  
kl. 18 inviterer jeg til et uforpliktende idé-  
og planleggingsmøte i Pinsekirken. Har du noe å bidra 
med, lure tanker, ideer eller praktisk er du  
hjertelig velkommen. Hvis du ikke kan komme denne 
dagen kan jeg treffes på tlf 909 81350. 
 
Gleder meg til å  
treffe DEG! 
 
 

God start på høsten 
Vi har flere nye medlemmer og besøkende denne  

høsten! Gudstjenestene og bønnemøtene på tirsdager er 

også godt besøkt. Gjennomsnittsbesøk på søndager  

hittil i år er 96.  Menigheten er gjeldfri for første gang på 

30 år! Fra høsten av reorganiseres husgruppene og vi har 

to nye grupper. Totalt 10 husgrupper nå.  

 
 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

tlf: 95066187 

Afrikansk  

Weekend 

Afrikansk weekend i uke 38 var 

også en braksuksess med liv og 

røre, tegn og under. Claude ble 

helbredet og kastet krykkene for 

godt!  

LED-16 Regionalt 
 

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

senter på Hamar som har regien. Det er duket for et spen-

nende program. Påmelding gjennom livets senters hjemme-

side www.livetssenter.no. Menigheten betaler for de som 

melder seg på før 1. oktober 

LØRDAG 22.OKTOBER 2016 

10:00: Registrering og forfriskninger. 
10:30: Åpningsmøte. Lovsangsteam fra Livets 
Senter Hamar. Velkomst ved Lars Aasen. Jan 
Eilert Aakre taler. Kollekt til PBU. 
11:45-12:00: Pause. 
12:00: Lovsang. Ingar Jensen taler. Tema: 
”Hvordan kan menighetsledere ha fokus på neste 
generasjon?”. 
12:45-14:00: Lunsj med nettverksbygging. 
14:00-15:30: Jesus synlig for barn, Chris Duwe 
(45 min) Jesus synlig for ungdom, David Aanje 
(45 min) 
15:30-15:45: Pause. 
15:45-17:00: Avslutningsmøte. Lars Aasen taler. 
Lovsang og bønn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nye kirkelokaler i Toledo  
 
Våre misjonærer Patty 

og Carlos Fumero i  

Toledo, Spania har 

kommet til et punkt i 

sitt arbeid hvor de 

etablerer menighet og 

åpner eget  

menighetslokale!  

5 personer fra 

 Pinsekirken reiser ned til 

Toledo for å være med 

på åpningen Lørdag 

15.10 kl 18.00 

Fra ekstraordinært  

årsmøte 19.09 

Ida M Bråten ble valgt som ny eldste til lederskapet. 
Hun overtar plassen etter Bianca Vlastuin som ønsker å 
tre ut av LS etter fire og et halvt års tjeneste. Bianca ble 
takket av for innsatsen hun har utført disse årene.  
Ida ble også ansatt som ungdomspastor i årsmøtet 
(offisiell innsettelse 2.10. under UNGgudstjeneste) 
i menighetsmøtet ble det informert om at LS utpeker 
en byggekomite som skal se på muligheter for restau-
rering/utvidelse av dagens kirkebygg. 


