
 

 Leder 
Vi går nå inn i  
adventstiden med 
spenning og  
forventning. Advent er 
den tiden før jul som 
skal hjelpe oss til å 
gjøre julens innhold 
dypere.  
Adventssøndagene gir 
en forsmak på julen. 
Da kommer familien 
sammen og tenner 
 adventslysene. Når ungene var små hadde vi noen 
rutiner som vi gjorde hver advent. Åpne  
adventskalender og høytlesing av julefortellingen 
«Til Betlehem, til Betlehem». 
 
Adventstiden har et dobbelt særpreg: Den er en 

forberedelse til  
julehøytiden, da vi 
feirer at Guds Sønn 
kom til oss  
mennesker. Dessuten 
skal adventstiden lede 
våre tanker  
forventningsfullt mot 
Jesu gjenkomst ved 
tidenes ende. Begge 
disse grunnene gjør 

advent til en tid fylt av hengivelse og glad  
forventning. 
 
Vi ønsker dere alle en fin adventstid. Skap hygge 
for din neste og gi rom for refleksjon. Vi ønsker 
også alle en velsignet julehøytid og takker for alt 
dere har delt med oss i året som har gått. Takk for 
alle bidrag til oss og menighetsfellesskapet i  
Pinsekirken i form av oppmuntringer, forbønn, 
økonomi, praktisk arbeid, omsorg og mye annet. 
 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 4. Desember 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Anders Jordet taler 

Nattverd 

 

Søndag 11. Desember 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Hege Skavern  

DT fra Hedmarktoppen 

deltar  

 

Søndag  18. Desember 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Arne Jordet taler 

 

Julaften 24. Desember 

Kl 15: Juleandakt 

Rolf Skavern taler 

 

PS! Det blir ikke  

gudstjeneste søndag 25.12. 
 

 

 

*** 

Søndag 1. Januar 

Kl 17: Gudstjeneste 

Samuel Torres taler 

Nattverd 

 
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 

 

 

Connect Bibel kl. 19 

Hver mandag frem til 19.12 

Alpha-kurs for ungdom, møtes i 

hjemmene 

 

Bønnemøter kl. 19 

06.12 

13.12 

 

Menighetsmøte.  

Orientering om   

fremdriften i byggesaken  

kl 19 

07.12 

 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke  48 og 50 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag frem til  16.12 

 

 

Sangandakter kl 11 

06.12 Lyngholtet 

12.12 Sætre 

13.12 Moen 

 

Felles bønn for byen kl 19  

i Generalgården  

Alle byens menigheter ber for 

Elverum en gang  i mnd. 

14.12 

 

Betweens har juleferie hele 

desember, men kommer sterke-

re tilbake i Januar!  

 

 

 

 

 

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  

2016 

pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 16 - 11. utgave 

Hege Skavern 

 



 
 

Fødselsdager 
SEPTEMBER 

 

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  

 

 

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! :-) 

Bønneuke i Januar 

Vi går inn i det nye året med bønn, faste, lovsang 
og fellesskap. Fra tirsdag3. Januar til søndag 8.  
Januar er det samlinger hver kveld i Pinsekirken. Det 
fokuseres på bønn og innvielse for det nye året. Slik 
at vi kommer sammen og er sammen med Gud,  
og lytter til hva Han har for oss det kommende året. 
Som en del av dette blir det lørdag 7. Januar  
bønn-og lovsangsfest fra kl 19:30.  

 

 

 

 

 

 

 

Retreat for kvinner  

På Lia Gård: «Jesus møter kvinner» 26.-29. januar. 
Program og priser på www.liagard.no Påmelding 
snarest. 

 

 

Filipperbrevet 
 

Det nye året starter med fire 

søndager etter  

hverandre med fordypning i 

Filipperbrevet. Det starter 

søndag 8. januar. La deg 

 inspirere av Paulus tekster i 

disse fire sentrale  

kapitlene i det Nye  

Testamentet! 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva gjør at du kommer i 

julestemning? 

Silje Thoresen (19): Det er så 

mye! Jeg blir helt satt ut av å 

tenke på det. Gløgg,  

pepperkaker, mørke kvelder, 

julelys, snø, Jesusbarnet.  

 

 

Hva gjør at du kommer i  

julestemning? 

Eugene Ebenezer (18):  

Julesanger! En favoritt er Sonjas 

sang fra reisen til julestjernen.  

 

 

 

Hva rører deg mest ved  

juleevangeliet? 

Silje Kristin (25): Tanken på Jesus i 

krybben. Det fine øyeblikket når alle 

kommer og kikker på det lille  

barnet. Det barnet som har kommet 

for oss. Jeg synes det er vakkert. 

 

 

 

Hva rører deg mest ved 

juleevangeliet?  

Erlend Skavern (17): At Jesus 

frivillig ville bli et menneske 

som senere skulle dø for våre 

synder.  

En velsignet julehøytid 

ønskes alle fra  

Lederskapet i Pinsekirken.  

http://www.liagard.no/

