
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

Leder 
«Du vevde meg sammen i mors liv. 

Jeg vil prise Deg for ved  

fryktinngytende gjerninger er jeg 

blitt et underverk. Underfulle er 

dine gjerninger og min sjel vet det 

så vel. Mine bein var ikke skjult for 

deg da jeg ble dannet i det skjulte 

og kunstferdig knyttet sammen i 

mors liv»  (salme 139:13-15) 

Vi vet at vi er skapt i Guds bilde og er 

perfekt i Hans øyne, men noen ganger 

kan vi bli så frustrert over den vi er. Vi 

blir frustrert for at vi tar for mye plass, 

eller at vi er for stille. Vi er for surrete og uorganisert, eller vi er 

perfeksjonister. Har Gud virkelig skapt meg slik som dette?  

Kanskje utålmodigheten var ment å være stå-på-vilje,  

perfeksjonismen ment å være evne til å gjennomføre visjoner. 

Den som tar så mye plass var ment å være frimodig og ekte, 

du som er stille var ment å være mild og god til å lytte.  

Jeg tror Gud har skapt din personlighet med en hensikt, og at 

Han har lagt ned dine egenskaper i deg for å vise en bit av 

Hans skjønnhet, og til velsignelse for de rundt deg. Alt i deg var 

ment for skjønnhet. Du er vakker! Men noen ganger har vi en 

umoden karakter eller vi 

blir påvirket av verden 

rundt oss. Vi må bare finne 

ut hvordan disse  

egenskapene var ment å se 

ut, hvordan Gud mente det 

skulle komme til uttrykk i 

livene våre. 

 

 Hvordan kan vi forvalte 

personene vi er på en god 

måte? I stedet for å ønske at vi var noen andre.  

«For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode  

gjerninger, som Han på forhånd har lagt ferdige for oss, 

slik at vi skulle vandre i dem.» (Ef. 2:10) 

Vi er praktikere og teoretikere, organisatorer og visjonærer, vi 

er ulike. Og det er en god ting! Vi trenger hverandre, for at 

kroppen skal bli hel og fungere godt. Og for at alle de ulike 

spektrene av Guds kjærlighet skal få komme til uttrykk. Det er 

spennende å vokse sammen og bli mer og mer lik de personene 

vi var skapt til å være—trygge, sunne mennesker med helt 

unike ting å gi til verden, ulike—men samlet. La oss lete etter 

gullet i oss selv og hverandre, i stedet for å sammenligne oss. 

Hvilken brikke av puslespillet er din hensikt å leve ut?  

«Men nå har Gud satt lemmene, hvert enkelt av dem, på 
kroppen akkurat slik Han selv ville. Og hvis de alle var et 
lem, hvor ville da kroppen vært?» (1. kor 12:18-19) 

Gudstjenester 

 
Søndag 5. November 

Kl. 17: UNGgudstjeneste 

 Joakim Skavern taler  

Nattverd 

 

Søndag 12. November 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Grethe Borge taler 

 

Søndag 19. November 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Sigbjørn Vindheim taler 

 

Søndag 26. November 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Olaf Alsaker fra Åpne Dører 

taler 

 

*** 

 

Søndag 3. Desember 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Besøk av Varna  

Evangeliesenter 

Mye sang og vitnesbyrd  

Knut  Labråthen taler 

Kollekt til ES  

Nattverd 

Samlinger 
 

 
Connect Bibel kl 19 

Mandager 

 

Bønn og lovsang kl 19 

Hver tirsdag 

 

Felles bønn for byen hos 

frelsesarmeen kl 19 

Onsdag 08.10 

 

Husgrupper 

Uke 44, 46 og 48 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag, følg med på 

Facebook for program 

03.11 Dåp på connect 

 

Menighetsmøte kl. 19 

Mandag 13.11  

Enkel servering 

 

Sangandakter kl. 10:30 

07.11 Jotuntoppen 

14.11  Moen 

23.11 Sætre  

28.11 Moen 

 

Seminar om psykisk helse  

18.11 

 

Bønn for Hedmark og 

Oppland kl 11-15 

På brukshuset i Hamar 

(NLM). Joakim Skavern taler. 

 

Formiddagskafe kl 11 

Onsdag 8.11 besøk fra 

brannvesenet 

«Alt i deg var 

ment for 

skjønnhet» 

Årgang 17 - 10. utgave 

Pinsekirken  

Ida Marie Bråthen 

November i 

For om fjellene viker og  

haugene vakler, skal min 

godhet aldri vike fra deg, 

min fredspakt skal ikke 

vakle, sier Herren, som 

viser deg barmhjertighet.  

Jes 54:10 



 

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—80 år! 

29.11. Patricia Madeleine Damot  

29.11. Anders Ringås  

Formiddagskafeen  

får besøk 

Onsdag 8. November får kulturkafeen besøk fra  

brannstasjonen, som skal fortelle om brannvern.  

Matservering og trivelig fellesskap.  

 Formiddagskafeen begynner kl 11 og slutter 13:30. 

NaMu-undrsøkelse 
Vi gjennomfører i løpet av november en ny  

menighetsundersøkelse (NaMu). Det er fire år siden 

sist vi gjennomførte en slik 

undersøkelse i  

menigheten. Vi trenger 30 

besvarelser for å få  

holdbarhet i svarene. Alle 

som får henvendelse om å 

delta oppfordres til å svare 

innen fristen. Alle svar er  

selvfølgelig anonyme og 

leveres denne gangen  

elektronisk direkte til  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Parkering 

Parkering: vær obs på at parkering i Anne Moesgate er under 

særlig oppsyn fra naboene våre for tiden. Ikke parker foran 

innkjøringer til privathus. Husk avstand på minst fem meter 

til nærmeste kryss. Ikke parker med bilhjul på fortauet - det 

ga Rolf jr.  kr 900.- i parkeringsgebyr under bønn en  

tirsdagskveld. Det er dyrt å be :-) 

Seminar om psykisk helse 
18.-19. November kommer Sigbjørn  

Vindheim til Elverum for inspirasjonshelg om 

psykisk helse. Gjennom forskning,  

bibelhistorier, personlige erfaringer og prak-

tiske tips holder Vindheim et seminar på lørdag fra 

15—18 som er lett å henge med på og nyttig for alle. 

Det blir mat for en billig penge i pausen, seminaret er 

gratis å være med på. Han deltar også på  

gudstjenesten på søndag. Lavterskel og lett å ta med 

en venn eller kollega! 

FamilieFokus 
Familiefokus inviterer til 

inspirasjonskveld for ektepar 11. 

November. Temaet er «glede og 

glød i forholdet» og på programmet 

står undervisning, pizza, lovsang og mulighet for for-

bønn.Kvelden er gratis og holdes i Hamar Frikirke. På 

grunn av matservering er påmelding nødvendig før  

8. November til helenesandb@gmail.com. 

Uka med DT 

Vi hadde en flott uke med disippelklassen fra  

Hedmarktoppen fhs i uke 42.  De 

deltok på aktivitetene gjennom uka, 

blant annet et kjempemorsomt 

ungdomsmøte på fredag,  

søndagsmøtet, grilling på  

sandodden, boller og film og 

bibelundervisning og lovsang.  

Ny film 
Den trosbasert animasjonsfilmen The Star (Stjernen) 

kommer antakelig til 

 Elverum 24.11

(norgespremiere). Dette er 

en julefilm for hele familien - 

dubbet til norsk. Settes opp 

på kinoer over hele Norge. 

Menighetsweekend 

Turen vår til Haraset leirsted var en braksuksess! 

Helgen bestod av god mat, fellesskap, aktiviteter,  

grilling, god undervisning og tid i lovsang og bønn.  

Programmet traff og inkluderte både ung og gammel. 

Vi fikk virkelig kjenne på at vi er en flergenerasjons-

menighet—en familie.  

Vi fikk utfordrende og sterk forkynnelse av Hogne 

Schie og merket tydelig Guds nærvær. Det blir  

spennende å se fruktene av turen i tiden fremover—

både for de som deltok og de som ikke hadde  

anledning.  

Miksepulten  
Miksepulten og dermed hele lydanlegget i salen brøt 

sammen lørdag 21.10. Levi Iversen har gjort en 

 formidabel innsats for å sikre at vi allikevel har harr 

provisorisk lyd de siste ukene. Vi har måtte bestilt ny 

miksepult med tilbehør, som gjør at vi får en 

«uforutsett» utgift på ca 100.000.- kroner i november. 

Lydmixen i PK blir heretter digital  og bedre :-) 

For å bøte på denne utgiftsposten har vi bestemt oss 

for å spare inn noe på færre deltakere på LED-18. Der 

må alle som ønsker å delta melde seg på å betale selv. 

Unntaket er medlemmer av Ungdomsstyret, som får 

dekket deltakelse og reise med en egenandel på kr. 

Ny eldste  
LS har vært, og er fortsatt i, en prosess for å finne en ny 

 eldste etter at Ragnhild Skavern flyttet. Vi har gitt oss selv 

utvidet tid på dette og kommer ikke til å foreslå en ny  

kandidat før til årsmøtet i februar 2018. 


