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 Leder 
Å ret 2016 rundes av og blir  
historie.  Takk for alt vi har fa tt oppleve 
sammen i a ret som har ga tt.   
I januar er fire søndager viet til fokus 
pa  det viktige brevet fra  
Paulus til filipperne (og alle andre 
kristne menigheter). Jeg vil  
starte 2017 med noen av  
a pningsordene i Filipperbrevet: ”Nåde være med dere og 
fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus”. Nåde og fred 
er  

underskattet i vår tid.   
Jesus sier  (Joh. 3,17) ”at Gud sendte ikke sin sønn til ver-
den for a  dømme verden, men for at verden skulle bli 

frelst ved ham.” Det er NÅDE!   
Og englenes budskap den første julenatt var ”fred på jorden”. 

Altså er ba de na de og fred noe guddommelig vi har fa tt  
adgang til.   
Ved Guds na de fa r vi ogsa  feire at menigheten va r er 90 a r 
i 2017. Det skal spesielt  markeres i årsfesten den 5. mars. 

Vi har så mye å være takknemlige for.  
Det nye a ret ligger foran oss 
med mange muligheter. Fort-
satt er kirkebygg en uavklart 
sak. Den nye  
byggekomiteen vil i løpet av fa  
ma neder legge frem  
forslag til fremtidige  
løsninger, som vi ma  ta  
stilling til. Vi har behov for  
større og moderniserte lokaler. 

Ikke minst er plassen i møtes 
alen for liten, na  som gjennomsnittsbesøket i gudstjenes-
ter er i ferd med a  passere 100. 
Vi starter det nye a ret med en bønneuke – samlinger 
i PK hver kveld fra tirsdag 3.1. Dypest sett ma  va r bønn 
alltid være: ”La riket ditt komme. La vilje din skje på jor-

den slik som i himmelen.” Foreløpig er det ikke mye som 
tyder pa  at  
Herrens vilje har gjennomslag i denne verden, men vi  
fortsetter a  be om det.  
  
Et velsignet godt nytt år ønskes dere alle!   
Klemmer fra Rolf  

Gudstjenester 
 

 

Søndag 1.  Januar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Samuel Torres taler  

nattverd 

 

Søndag 8. Januar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern, taleserie: 

Filipperbrevet kap 1 

Barnevelsignelse 

 

 

Søndag 15. Januar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Rolf Skavern, taleserie: 

Filipperbrevet kap 2 

 

 

Søndag 22. Januar 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

David Aanje, taleserie: 

Filipperbrevet kap 3 

 

Søndag 29. Januar 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

David Aanje, taleserie:  

Filipperbrevet kap 4 
 

*** 

Søndag 5. Februar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Ida Bråthen taler  

Nattverd 

Samlinger 
 

 

BØNNEUKE 

Tirsdag 3.01 –fredag 06.01 

Bønn og lovsang for året 2017 

hver dag kl 19.00 i PK  

 

Lørdag 7.01 kl 19 

lovsangsfest  

 

 

Bønn og Lovsang kl. 19 

Hver tirsdag 

 

 

Foredrag med Erland  

Jensen Boneng kl 15 

28.01 «Et liv etter 31 år i  

rushelvette» 

 

 

Felles bønn for byen kl. 19 i 

Den Norske Kirke 

11.01 

 

Sangandakter kl. 11 

10.01 Moen 

16.01 Sætre 

24.01 Moen 

31.01 Lyngholtet 

 

Tentro Kl.19 

05.01 

19.01 

 

Connect Kl. 19.30 

Hver fredag  

 

Connect Bibel Kl. 19 

Hver Mandag 

 

The Betweens kl. 12-15 

21.01 Pilketur, oppmøte i PK 

 

«Nåde og 

fred er  

underskattet 

i vår tid » 

 

Januar 2017 
Pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 17 - 1. utgave 

Rolf Skavern 



 
 

Fødselsdager 
JANUAR 

 

03.01. Aina Skjøthaug  

04.01. Lisbeth Fumero  

05.01. Grethe Borge  

05.01. Olav Gotehus  

05.01. Eugenié Bamboneyeho 

08.01. Christian Iversen  

11.01. Ida Marie Bråthen  

22.01. Samuel Fumero  

23.01. Knut Egil Torgersen  

24.01. Wigdis Skavern  

28.01 Pål Kulstad  

29.01. Mari Skavern  

30.01. Torhild Haaland 

  
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! :-)  

 

Menighetens eldste medlem, Gunda Myhre (95 år)  

reiste hjem til Jesus på selveste julaften. Gunda hadde 

lenge snakket om at hun var «reiseklar». Det blir  

begravelse i Elverum Kirke torsdag 12.01 kl 11. 

 Vi lyser fred over Gundas gode minne.  

Bildedryss fra året 

 

Mange besøkende i PK i høst 

Møtebesøk på søndager har nesten passert 100 i gjennomsnitt 

siden sommerferien. Grunnet et par lave besøk i desember hav-

net vi på 99. Det er langt bedre enn foregående år :-) 

  

Julegave til Patty og Carlos 

På julaften ble det samlet inn en gave til våre misjonærer i  

Spania, Carlos og Patricia. Det kom inn 10 000 kr til deres  

arbeid i Toledo.  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

BØNNEUKE  
Vi starter det nye året med en uke i felles bønn. Vi kommer  

sammen for å innvie oss for å være sammen med Pappa i  

himmelen. For å ære og opphøye Han og ingen annen.  

Vi ønsker å lytte til hva Han har å si oss for dette nye året slik at 

Han kan få sette retning og vise oss veien vi skal gå.  

Stikkord for uka blir relasjon og fellesskap, sier Mukanisa  

Solend 

 

«Da skal dere påkalle meg og gå av sted og be til Meg, og Jeg 

skal høre på dere. Dere skal søke Meg og finne Meg når dere 

søker Meg av hele deres hjerte»  

Jeremia 29:12-13 

 

Gud ønsker å bli funnet av oss! Når vi er overgitt til relasjonen 

vår med Gud og utholdende i bønn finner vi fellesskap med Gud, 

nytt liv og ny kraft. Vi trenger ikke å være perfekte, flinke, føle 

oss «nærme Gud» eller be med flotte ord. Gud vil ha hjertet ditt. 

Uansett hvordan det står til med det!  

Vi kan stole på at Gud holder sine løfter og svarer på bønn når vi 

ber i Hans navn (Johannes 15). 

 

 Det er lett å undervurdere verdien av bønn. Min bønn er at 

2017 skal bli et bønnens år hvor vi hver for oss og i fellesskap 

oppdager bønn enda mer! 

La oss være en menighet 

som kjemper kampene våre 

i bønn og som har et  

levende og åndsfylt trosliv. 

 

Fra tirsdag 3. Januar til 

fredag vil det være  

bønnesamlinger hver kveld 

kl 19, på lørdag blir det stor 

lovsangsfest og på søndag 

er det gudstjeneste som 

normalt. Flere av  

menighetens musikere og 

lovsangere deltar på lørdag, 

og dette blir menighetens 

samling i tilbedelse og 

 forbønn for 2017. Sett av 

kvelden.  

 
Elverums Talenter  
Ungdommene arrangere Elverums talenter 2. Desember, 

med stor suksess. Det var flere deltakere som ikke var kjent 

med Pinsekirken og over 70 besøkende!  Nivået var høyt og 

både publikum og dommerne 

hadde vanskelig for å velge ut 

en vinner, men til slutt gikk 

vår egen Eugene Ebenezer av 

med seieren for sin egen-

skrevne rap. Flere av de nye  

ungdommene kom tilbake 

senere og var med på de siste  

ungdomssamlingene før jul.  

 


