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 Leder 
Å elske Gud. 

Hva betyr det egentlig å  
elske Gud? Vi synger ofte 
 lovsanger om at vi elsker Gud 
og vil tilbe og bøye kne for 
Han. Vakre ord, men kanskje 
ikke så enkelt å leve ut i  
hverdagen, når vi ikke står 
med hendene løftet på  
Gudstjeneste.  

Bibelen forteller oss at vi skal 
elske Herren av hele vårt hjerte, 
hele vår sjel og med all vår  
forstand. (Matt 22:37)  

Dette er mer enn å synge lovsanger eller skrive at 
man er kristen på facebook. Tilbedelse handler om å 
ta valg i hverdagen som ærer Gud og som viser Hans 
kjærlighet til andre.  

Jeg har tenkt mye på dette i forhold til relasjoner. 
Hvis jeg sier at jeg elsker en person, men er slem 
mot ungene deres – da tror jeg ikke personen vil tro 

på meg. På samme 
måte kan vi ikke elske 
Gud ved å tråkke over 
Hans barn, mennesker 
som Han elsker og 
bryr seg om. Vi kan 
vise Gud kjærlighet 
ved å bry oss om det 
Han bryr seg om. 

Vi kan elske Gud ved 
å spørre et  
familiemedlem  
hvordan dagen deres 
har vært, ved å  

inkludere noen som er utenfor, ved å være nådig mot 
stressa kollegaer. Vi kan elske Gud ved å alltid spørre 
oss selv «hvordan kan jeg vise personen foran meg 
hvem Jesus er?»  

«Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at 
dere har kjærlighet til hverandre» Johannes 13:35 

La oss lyse opp mørketida med vår kjærlighet til  
hverandre. :-)  

Gudstjenester 
 

 

Søndag 6.   

November 

Kl. 17:   

«Husker du sangen?» 

Variert program med 

mye sang og musikk. 

Allsang, solo, duetter og 

korsang 

 

Søndag 13 November 

Kl. 11 (Merk tiden) 

Gudstjeneste. Jens-

Petter Jørgensen taler 

Barnevelsignelse 

 

Søndag 20.  

November 

Kl. 17:  UNG-

Gudstjeneste 

Ida Bråthen taler 

 

Søndag 27.  

November 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Joakim Skavern taler 

 

*** 

 

Søndag 4. Desember 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Anders Jordet taler 

 

Møte med Loren  

Cunningham på  

Grimerud kl 18 

13.11 

 

Samlinger 
 

Connect Bibel kl. 19 

Hver  mandag i  

hjemmene—Alpha kurs 

frem til jul 

 

Bønnemøter kl. 19 

Hver tirsdag  

 

Felles bønn for byen 

kl. 19 i Frelsesarmeen 

09.11 

 

Sangandakter kl. 11 

01.11 Moen 

08.11 Lyngholtet 

15.11 Moen 

23.11 Sætre 

 

Husgrupper  torsdager 

Uke 44, 46 og 48 

 

«Lørdagsbibelskole»  

 kl. 15-17 

Lørdag 12.11 

Tema: Guds folk har mye 

til gode 2 x 45 min  

undervisning 

 

Connect  kl. 19.30 

Hver fredag  

 

The Betweens kl. 12 

12.11 

 

Tentro kl. 19 

10.11 

24.11 

 

«Tilbedelse er 

mer enn å synge 

lovsanger » 
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Ida Bråthen 



 
 

Fødselsdager 
NOVEMBER 

 

01.11. Marlon Wøhni  

02.11. Marianne Johannesen 

03.11. Gisle Brubakken 

04.11. Renovat Nzeyimana  

07.11. Levi Iversen  

11.11. Jeanne Nsengiyumva 

13.11. Hilde Opdal  

14.11. Robert Ormstad  

22.11. Ståle Sveen 

23.11. Gert Vlastuin  

24.11. Kristina Wøhni  

25.11. Eva Storholm  

29.11. Patricia Madeleine Damot 

29.11. Anders Ringås  

 

Jubilanter med runde tall fra 50 til 70 markeres 

i PK-nytt. Fra og med 75 merkeres alle hvert  

femte år til de er 120! :-) 

Bønnesamling for  

Hedmark og Oppland  
Neste arrangement blir i Hamar Frikirke  
lørdag 5. november kl. 10-14. Adr: Horns gt. 12, 
2318 Hamar. Vi bruker tid på lovsang, forbønn og 
bønn for Hedmark og Oppland. 
Ingar Jensen fra Livets Senter vil tale om:  
«Den profetiske tjenesten»  
Alle er hjertelig velkomne til Hamar. 
Lunsj kr 100 (Ungdom kr 50). 
Det er ikke påmelding. 

Ny Byggkomite 

Den nyetablerte Byggekomiteen er i full gang 
med utredning av muligheter for restaurering/
nybygg av bygningsmassen vår i Anne Moesgt. 
3 (Pinsekirken). Komiteen består av Odd  
Jensen, Torhild  
Haaland, Arild  
Skavern, Stein  
Anders Ødegården 
og Thorleif Skavern. 
Planen er å legge 
frem en skisse over  
muligheter for  
menigheten før jul. 

Menighetsmøte med 
info om saken onsdag 7.12  Kl 1900 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Nye kirkelokaler i Spania 
Innvielsen av nye kirkelokaliteter i Toledo ble en 
fest. Fult hus og god stemning i nyoppussede  
lokaler. En fornøyd og en smule stolt Carlos 
Fumero tok i mot  
en feststemt  
forsamling,  
inkludert 5  
personer fra  
Pinsekriken  
Elverum, til første 
offisielle møte i det 
nye lokalet. 

Ny leder i misjonsutvalget 

 

Misjonsutvalget har fått ny  

leder, etter at Astri I. Ringås 

ønsker avløsning. Den nye  

lederen er Iselin Skavern 

(bildet). Med seg i misjonsut-

valget har hun nå Øyvind  

Gotehus og Kjersti  

Skavern.  

 

Ny leder i 
 vaktmesterteamet 
 
Vaktmesterteamet har fått ny leder etter at Arild 
Skavern ønsket å tre av. Den nye lederen er  
Johannes Lien (bilde). Med seg i vaktmesterteamet 
har han nå Stein Anders  
Ødegården, Eugene Eben-Ezer, 
Jorge Saucedo og Tone/Knut  
Torgersen. Det er disse som hele 
tiden ordner at trappa er fri for 
snø og is og holder  
temperaturen i salen under  
kontroll. De ordner både strøing/
salting og brøyting av  
P-plassen vår ved behov på  
søndagene i vinterhalvåret. 

Vellykket innsamling 
Spontanaksjonen for Paraguay ble en suksess! Mye 
klær, leker og utstyr ble samlet inn på to  
dager. Det kom også inn kr. 6.637.- i kollekt på  
søndag 23.10., til å dekke utgifter med  
forsendelse av hjelpeutstyret. Gunvor og Ingvald 
Skretting takker for all støtte og hjelp i arbeidet de 
står i. 

Helg med Jens-Petter  

Jørgensen 

I midten av november får vi 

besøk av Jens Petter  

Jørgensen igjen. I tillegg til å 

reise rundt som Bibellærer 

og forkynner er han kjent for 

å ha stiftet og ledet  

fornyelsesbevegelsen Oase.  

 

Lørdag 12.11 vil Jørgensen 

holde «Bibelskole» fra kl 15. 

Det vil bli 2 x 45 min  

undervisning og matpause imellom.  

Han taler også søndag 13.11. kl. 11:00 (merk 

tiden). Da deltar også datteren Mari Therese med 

sang. Det blir barnevelsignelse. Tema for helgen 

er: Mye godt tilgode hos Gud. 


