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Vi går nå inn i adventstiden med spenning og forventning. 
Advent er de ukene tid før jul som skal hjelpe oss til å gjøre 

julens innhold dypere.  
Adventssøndagene gir 
en forsmak på julen. 
Lysene vi tenner  
gjenspeiler lyset som 
kom til jorden - Jesus 
Kristus. Han kan lyse 
opp et hvert mørke.   
 
Sønnen vår, Joakim sa 
følgende:  
«Bare det å være født i 
Norge, er som å vinne 

full pott i Lotto. Og i tillegg har jeg hatt gleden av å vokse opp 
i et trygt og godt hjem. Det har gitt premien enda større verdi. 
Nå kan ikke jeg dele ut vinnerlodd til noen, men jeg kan 
definitivt dele på gevinsten».  
 
Å dele på gevinsten utfordrer oss alle. Vi ønsker at våre hjem i 
Pinsekirken skal være åpne, både adventstid og juletid, men 
også resten av året. Kan vi dele tid, rom, økonomi og 
 fellesskap med noen?  
 
Ikke alle klarer å sette pris på høytider og ferie. Da kommer  
følelsene av ensomhet og vonde minner så alt for godt frem. 
Det må vi huske på og respektere. Kanskje vi kan utgjøre en 
forskjell for hverandre dissedesemberdagene?   
 
Adventstiden har et dobbelt særpreg: Den er en forberedelse 
til julehøytiden, da vi feirer at Guds Sønn kom ned til oss 
mennesker. Dessuten skal adventstiden lede våre tanker  
forventningsfullt mot Jesu gjenkomst ved denne tidens ende. 
Begge disse grunnene gjør advent til en tid fylt av hengivelse 
og forventning.   
 
Vi ønsker alle en velsignet julehøytid og takker for alt dere har 
delt med oss i året 
som har gått. Takk 
for alle bidrag til 
menighets- 
fellesskapet i form av 
forbønn, økonomi, 
praktisk arbeid,  
oppmuntring og mye, 
mye mer.  
 
Klem fra Rolf & Hege  
  

Gudstjenester 

Søndag 3. September 

Kl. 17: Gudstjeneste 

besøk av Varna  

Evangeliesenter  

Knut Labråthn taler 

Nattverd 

 

Søndag 10. Desember 

Kl. 17: familiegudstjeneste 

barnelederne har regien 

 

Søndag 17. September 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Joakim Skavern taler 

 

Søndag 24. September 

Kl. 15: OBS! merk tiden 

Juleandakt 

Øyvind Gotehus taler 

 

*** 

Søndag 1. Januar 

Nyttårsaften 

Ingen gudstjeneste 

 

Søndag 7. Januar 

kl 17: Gudstjeneste 

Ingar Bø taler 

Nattverd 

Samlinger 
 

Connect Bibel kl 19 

Hver mandag  t.o.m. 18.12 
 

 

Bønn og lovsang kl 19 

05.12 

12.12  

 
 

Felles bønn for byen i 

Generalgården kl 19 

13.12 

 

 

Husgrupper 

Samles i partallsuker 

 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag, følg med på 

Facebook for oppdateringer 

 

 

Sangandakter kl. 10:30 

06.12 Lyngholtet 

12.12 Moen 

15.12 Jotuntoppen 

18.12  Sætre 
 

 

 

Formiddagskafe kl 11 

Onsdag 13.12 i Pinderudstua 

Diverse underholdning og 

julemat 

 

 

Juleforestilling kl 19  

13.12 

«Kanskje vi kan 

utgjøre er  

forskjell for 

hverandre i 

adventstiden? 
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Fødselsdager 
Desember 

 

02.12 Isak Fumero Muren 

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  

NaMu 

 

 

 

God oppslutning om  

Menighetesunderskelsen 

 (Naturlig  Menighetsutvikling).  

Vi håper å ha resultatet klart for kringkasting 

 i Januar.  

Ungdomsleder-retreat 
Ungdomsstyret deltok sammen på en  
lederretreat på Grimerud den siste helgen i  
November. Der fikk vi god undervisning, tid til å 
bygge team og tid til å koble av sammen og 
drømme om det Gud vil gjøre i byen vår. Vi  
gleder oss til å være med Gud på det som skjer 
fremover! 

 

Julespill i Pinsekirken 

Ungdommene står for lavterskel og koselig  

juleforestilling i Pinsekirken Onsdag 13.  

desember. Vi møter ungdomsgjengen som skal 

på hyttetur, men som havner midt oppi  

juleevangeliet.Det blir varierte innslag av  

fellessang, skuespill, dans og musikk.  

 

Passer for barn fra  

0-100 år, gjerne ta 

med en venn!  

 

Det serveres 

 lussekatter og 

gløgg, og  

arrangementet er 

gratis.  

 

 
 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

 

Familiegudstjeneste 
10. Desember har barnelederne regien på  

gudstjenesten, det er nemlig familiegudstjeneste!  

Møtet er kortere med barna og familien i fokus. 

Det blir mye sang med barnekoret og dramatisert 

andakt. Vel møtt til en morsom og variert  

gudstjeneste for hele familien.  

 

Stjernen på kino 
Familiefilmen Stjernen kommer til Elverum kino 

15. desember og kommer til å gå i en uke. Den 

trosbaserte 

filmen skulle ha 

blitt vist på  

premieren 24. 

November, men 

på grunn av 

misforståelser 

har filmen blitt 

flyttet. Ikke gå 

glipp av denne 

morsomme og 

varme familie-

filmen! 

 

Bønn - og fasteuke 
Som vi har gjort de siste årene vil vi begyne det 

nye året med en bønn. Og fasteuke.  

Bønnemnene i fokus er som følger:  

1. At vi får ansatt en barne– og  

ungdomspastor i løpet av året.  

2. At vi finner nøkler til hvordan vi skal nå ut 

til byen vår.  

3. At vi får et større fokus på Jesus i alt vi 

gjør.  

Vi håper at mange i menigheten vil sette av tid 

til å være med på hele eller deler av uka for å 

sammen søke Gud for året som kommer.  

 

«Om mitt folk, som er kalt ved Mitt navn, 

 ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn, og  

omvender seg, 

da vil jeg høre 

i himmelen og 

tilgi  

deres synd og 

lege deres 

land.» 


