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 Leder 
Vi har studert  
Filipperbrevet i januar, 
og tre fantastiske  
bibellærere har studert 
det mer enn oss andre, 
og delt det med oss på 
en spennende måte.  
 
Guds Ord  er «en lykt 
for min fot og et lys 
for min sti» (Salme 
119;105), og det trenger vi i denne mørke-
tid. Forskjellige forlag har gjort det lett for oss som vil 
høre Guds tale. Bibelen finnes på papir, på  
nettet, som lydbøker og i apps for mobil.  Det finnes 
forskjellige oversettelser og utgaver , men budskapet er 
det samme. Vi (inkludert meg selv) har ingen  
unnskyldning for å ikke lese Bibelen.   
 
Hvilken holdning hadde Jesus til Guds Ord? Han  
parerte Satans angrep med å sitere at «mennesket lever 
ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer 
fra Guds munn». Paulus da? Han holder fram Guds Ord 

som vårt sverd i den  
åndelige kampen. Og  
Hebreerbrevets forfatter 
beskriver Ordet 
som «levende og  
virkekraftig og skarpere 
enn noe tveegget 
sverd» (Heb 4;12). Det har 
en enorm kraft og  

autoritet, det kløver, skiller og dømmer.  
Dessuten vender ikke Ordet «tomt tilbake til Gud, men 
gjør det Han vil og fullfører det Han sender det til» (Jes 
55;11).   
 
En sterk historie fra våre dager beviser at Guds Ord er 
levende: Da Erland var helt nyfrelst, hørte han noe 
«rart» inni seg, ordene «Salme tretti». Han  
forteller at han ikke hadde peiling på hva dette var,  
eller at dette hadde noe med Bibelen å gjøre. Så viste 
det seg at i Salme tretti i Bibelen kun-
ne Erland lese om sitt liv og sin omvendelse, og hvordan 
Gud helbredet ham og dro ham opp «fra graven».   
Jeg har også selv opplevd mange ganger at Guds Ord 
har talt rett inn i min situasjon, og hjulpet meg gjennom 
på en overnaturlig måte.  
Gud velsigne deg!  

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 5. februar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Ida Marie Bråthen taler 

Nattverd 

 

Søndag 12. februar 

Kl. 17:  Gospelkonsert 

Gospelkor fra Gjøvik,  

Hamar og Elverum synger 

ledet av Odd Jakobsen. 

Fri entre 

Kollekt og salg av CD 

 

Søndag 19. Februar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Ingar Bø fra Lia Gård taler 

 

Søndag 26. Februar 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Joakim Skavern taler 

 

 

*** 

 

Søndag 5. Mars 

Kl. 17:  Årsfest 

90 årsjubileum 

Variert program for store 

og små. 

Servering 

Samlinger 
 

 

 

 

Connect Bibel kl. 19 

Hver mandag 

 

Bønn og Lovsang kl. 19 

Hver tirsdag 

 

 

Felles bønn for byen kl. 19 i 

Pinsekirken 

11.02 

 

Sangandakter kl. 11 

07.02 Moen 

08.02 Sætre 

14.02 Jotunhaugen 

21.02 Moen 

28.02 Lyngholtet 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 6 og 8 

 

Tentro Kl.19 

12.02 

26.02 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag  

 

The Betweens kl. 12-15 

Lørdag 18.02 

Aking og grilling i Bjølsetgrenda 

 

Årsmøte kl 19 med  

påfølgende menighetsmøte 

umiddelbart etter 

27.02 

 

«Ordet har en  

enorm kraft 

og autoritet» 
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Fødselsdager 
FEBRUAR 

05.02. Hege Marie Skretting 

06.02. Eirik Solend  

09.02. Mattias E. Aronsen  

12.02. Mathea K. Torgersen  

12.02. Claude Menehi  

13.02. Jan Gunnar Martinsen 

15.02. Sarah Emine Torgersen  

17.02. Janne Grindflaten  

20.02. Nadine Bifatukobiri  

22.02. Trond A. Myrhaug   

23.02. Irene Louise Ormstad  

25.02. Tove Hammer  

25.02. Ruud Vlastuin  

ÅRSFEST 

5. Mars er det duket for menighetens årsfest! Vi feirer 

året som har gått og hverandre. Dette året er 

 menighetens 90 årsjubileum! Det blir en historisk 

vandring gjennom menighetens 90-årige liv.  

Velkommen for god stemning, god mat og mimring! 

Gospel—The Story  
12. februar blir det god stemning i PK! Da er det 

gospelkonserten «Gospel—the story» som står 

på programmet. Gospelkor fra  

Gjøvik, Elverum og Hamar med lokale helter 

som Ann Helen 

Lien, Wigdis  

Skavern og  

Anne Flugstad  

deltar. Solist:  

Birgitt Grytten 

Velsvik (kjent fra 

Beat for beat).  

Koret ledes av Odd 

Jakobsen fra  

Gjøvik. 

Fri entre.  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

 

 

 

 

 

 

Misjonsnytt fra Toledo 
Mye har skjedd siden vi skrev sist. Vi prøver å gjøre det som  
Herren legger til rette for oss, og vi ser at det er så mange 
som trenger frelse. Vi har starta en forening som blir kalt ” 
Emerge Toledo” og den vil bli brukt i forskjellige sammenheng 
som ”Repair café Toledo”, ” stopp mobbing” på skoler,  
familieorientering og hjelp til trengende. Denne måneden har 
vi fått kontakt med rådmannen for ungdom i Toledo og de har 
lovt oss støtte gjennom kommunen. Dette vil være med å  
åpne dører, for vi ønsker å få innflytelse og gjøre en forskjell. 
Prosjektet med ”Repair Café” blir å innvitere folk til å komme 
med sine ødelagte apparater til vår kafé hvor vi vil forsøke å 
reparere dem imens vi tar en kaffe og blir kjent. Dette er bra 
på alle måter, også for miljøet.  
 
Det nye året har begynt med viktige valg. ”Skyen” flytter seg 
og vi følger den. Vi flytter fra lokalet vi er i nå og til en kafé i 
et kjøpesenter. Vi blir mer tilgjengelige, mer sentralt i byen, 
leia er mye billigere og alt på lovlig vis. Det blir en kafé uten  
fortjeneste og det blir samlingsted for våre møter og  
undervisning. “Jeg vil med glede bruke alt, ja, selv bli opp-
brukt for deres skyld” 2.Korinter 12:15. 
”Conexion Toledo” har som mål å danne en menighet av  
kreative og aktuelle troende, og gjennom alt det vi gjør  
underveis, så skaper vi kontakt og blir kjent. Vi presenterer 
også god kristen litteratur, hjelper andre troende gjennom de 
gaver Gud har gitt oss og dette året er vi også en del av en 
organisasjon som har aktiviteter rundt 500 års jubileumet av 
Lutters Reform.  
 
Familien vår har det bra. Barna trives på Montesorriskolen og 
Patty i sitt arbeide. Hjelp oss å be at Gud vil åpne dører til et 
arbeide for henne i Toledo. Vi vil takke dere for gaven til Jul, 
for deres forbønner for oss og det vi arbeider for her. Dere 
samarbeider med oss for Guds Rike ved å la oss være deres 
utsendinger i Spania. Gud gir oss mange anledninger til å være 
en innflytelse for mange. 

I sommer kommer familien til Norge og skal være her fra midt 
i Juni og ut August. Patty og Carlos Fumero er våre  
utsendinger i Toledo, Spania.  

Bønnekonferanse 

Den årlige nasjonale bønnesamlingen finner 

sted på Grimerud gård 24.-26. februar. Dette 

blir en helg med lovsang og forbønn for Norge 

og nasjonene i en tid  med mye usikkerhet. Det 

vil bli mye rom for å lytte til Gud, men også  

besøk av internasjonale bønneledere med et 

budskap og bønn for spesielle emner. 

På lørdag fra kl 09 til 21 kalles det sammen til 

en spesiell «høytidssamling». Dette blir tolv  

timer i tilbedelse,  

innvielse, omvendelse, 

bønn og faste.  

Velkommen til å delta kun 

på lørdag som blir hoved-

dagen, hvis du ikke kan 

delta hele helgen.  

Mer info på bonnfornorge.no 

Såmannssøndag 
Såmannsøndag 12.2. inviterer Elverum Me-

nighet til felleskirkelig gudstjeneste i Elve-

rum kirke kl. 11:00. Kollekt til Bibelselska-

pet. Kirkekaffe. 


