
 

 

 
 
 
Min Pappa i himmelen  
 
Jeg lærte for ikke så lenge 
siden at Jesus alltid bruker Far 
når han snakker om Gud i 
himmelen. Jesus åpenbarte 
Gud som både sin og vår 
pappa. Det var bare på korset, 
da han ble gjort til synd og 
forlatt av Gud, at han ropte: 
«Min Gud, min Gud, hvorfor 
har du forlatt meg» Og det var jo nettopp på grunn av 
det oppdraget han utførte.... 
-Men poenget er at vi kan få lov til å kalle vår Gud for 
pappa! Vi har alle en oppfatning av «en far», og noen kan 
jo ha dårlige erfaringer, men vi har sikkert alle en 
forestilling om hvordan den beste pappaen i verden er 
eller skulle vært..., og vår pappa i himmelen er akkurat 
slik. Verdens beste pappa! Han elsker deg og meg med 
en så stor kjærlighet, at det er vanskelig å forstå 
omfanget av den og dybden i den. Den bortkomne 
sønnen kom hjem og så pappa`n sin komme ham 
løpende i møte med utstrakte armer (selv om han hadde 
gjort mye dumt, og ikke fortjente det). Akkurat slik er vår 
Far i himmelen. Den beste pappa`n i verden. En som 
stopper opp, bøyer seg ned og lytter når barna hans 
kommer og ønsker å fortelle pappa`n sin noe..... -Vi har 
en slik Pappa. Vår Gud i Himmelen. 
 
Rom.8:39  
Verken høyde eller dybde eller noen annen skapning 
skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, 
vår Herre☺  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

med adventsforestillingen 
 

«STJERNEN ER TENT» 
Søndag 15. desember 

Søndag 15.desember kl 16:00 får Pinsekirken Elverum 
nok en gang storfint besøk av Sevenjentene. Denne gang 
med adventsforestillingen «Stjernen er tent». De har 
allerede turnert med denne forestillingen rundt omkring 
i Norge – og høster mange godord! Denne helga besøker 
de innlandet – og oss på Elverum. Dette er absolutt verdt 
å få med seg. Ta med deg dine venner til en 
uforglemmelig førjulsaften!  

 

 

Leder 
Gudstjenester 

Søndag 1. desember 
Kl 16:00 Førjulskonsert 

Thora Gisladottir  
Barnekirke:  

Julefilm & popcorn 

 
Søndag 8. desember 
Kl 16:00 UNG-gudstj 

Barnekirke: Juleverksted 
 

Søndag 15. desember 
Kl 16:00 SEVENJENTENE 

 
Søndag 24. desember 

Kl 15:00 Julegudstjeneste 
Grethe Borge 

Sang: Tom Fogh 
 

Søndag 5. januar 
Kl 16:00 Lovsangsfest 

Barnekirke 
 

Søndag 12. januar 
Kl 16:00 Ingar Bø  

fra Lia Gård 
Barnekirke 

 
Søndag 19. januar 

Kl 16:00 Tore Bjørn Ringås 
Barnekirke 

 
Søndag 26. januar 
Kl 16:00 Ida Marie  

Bråthen  
Barnekirke 

Samlinger 
Connect Bibel 
(ungdomsgruppe) 
Mandag kl 19:00 
(oddetallsuker) 
Følg med på Facebook. 
 
Bønn & Lovsang 
Hver onsdag kl 19:00. Siste 
før jul: 4. des.  Første etter 
nyttår: 8. januar. 
 
Formiddagskafé 
11. desember og  
8. januar kl 11:00 
 
Sangandakter avholdes 
hver uke. Ulike steder. 
 
Felles bønn for byen 
Onsdag 11. 12. kl 19:00 hos 
Normisjon i NRK-bygget 
 
Connect (ungdomsklubb) 
Fredager kl 19:30.  
Følg med på Facebook. 
Fredag 13.12. blir det 
julebord. 
 
Husgrupper 
Samles i partallsuker. 
 

Strikkekafé 
Torsdag - 16. og 30.januar 
Kl 18:30-20:30  
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Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse: 
Anne Moesgt 3 
Elverum 
Postadresse: 
c/o Håvard Skavern 
Torvmyrveien 11 
2406 Elverum 

Mobiltelefon: 
918 12 816 
E-post: 
post@pinsekirkenelverum.no 
Bankkontonummer: 
1820.07.19308 
Vipps: 105 105 

 
 

Kjersti Skavern 
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Husgrupper 
Vi minner om muligheten for å 
delta i en av våre husgrupper. Har 
du lyst til å komme tettere på, 
fordype deg i utvalgte tema? Ja, da 
kan deltakelse i en av våre 
husgrupper være et godt tilbud for 
deg. Gruppene samles rundt 
omkring i hjemmene og er også et 

godt sted for å dele levd liv og bygge relasjoner. For mer 
info kontakt: Arild Skavern, mobil 977 23 955. 
 

Hege og Rolf Skavern nytt 
pastorpar i Filadelfia Hamar 

Vårt forhenværende pastorpar i 
Pinsekirken Elverum – Hege og Rolf 
S. Skavern har takket ja til å gå inn 
som pastorpar i Filadelfia Hamar. 
De ble valgt i menighetsmøte 
19.12. og begynner i sin nye 
tjeneste fra 1.januar 2020.  
Det blir innsettelsesgudstjeneste 5. 
januar. Vi ønsker dem lykke til i 
den nye tjenesten! 

 

CONNECT - Julebord 
Fredag 13. desember 
arrangerer ungdommene 
sitt årlige julebord! Kvelden 
vil i tillegg til herlig mat by 
på lek og underholdning av 
ymse slag. Antrekk: pent.  
Påmelding via Facebook 
eller direkte til Eskild 
Skretting på tlf 413 81 432. innen 11. des. 
Arrangementet er rusfritt.  

Lovsangsfest - oppstart 2020 
Året 2020 ønsker vi å starte med takk og lovprisning. Vi 
tror året som ligger foran vil bli et velsignet og sterkt år. 
Søndag 5. januar vil Eirik Solend, sammen med flere lede  
 

 
oss gjennom en lovsangsfest, med Jesus i fokus. Bli med 
å starte det nye året med takk og glede! Dette blir en 
god start! 
 

LED 20 – 6.-9. februar 

 
Den årlige lederkonferanse i pinsebevegelsen arrangeres 
i begynnelsen av februar og er en viktig impulsgiver til 
hele vårt kirkefellesskap.  
 
Årets tema er «Sammen i lederskap». Hvordan løfter vi 
flere og bedre i bærekraftig, utrustende fellesskap? 
Hvordan utruster vi nye ledere? Hvordan skal vi forstå de 
ulike rollene vi har i det viktige samspillet mellom de 
ulike tjenester? Hvilken utviklingsreise må vi tilby 
mennesker som skal gå fra «heiagjeng» til ansvarsfulle 
ledere? Dette med mer, blir prøvd besvart under Led.    
Representanter fra Pinsekirken, fra både ledelse og 
ungdomsstyret vil delta på konferansen.  
* 

Ledernettverk med 
Filadelfiakirken i Oslo 

Pinsekirken Elverum har 
sammen med flere andre 
pinsekirker takket ja til Filadelfia 

kirkens generøse invitasjon om å være en del av deres 
ledernettverk. Dette handler kort fortalt om at vår kirke 
får innsikt i Filadelfiakirkens tenkning og prosesser. 
Nettverket vil gi oss gode innspill, inspirasjon og 
veiledning. Deltakelsen gir oss også tilgang på verdifulle 
ressurser. Vår forpliktelse er å delta på 4 
nettverkssamlinger pr år.  
 

Tema-gudstjenester 
Lederskapet har for kommende 
år startet et arbeid med 
utvalgte, månedlige tema 
knyttet til gudstjenestene. 
Målet er å dekke Bibelens mest 
sentrale temaer ila en periode. 
Dette vil også tydeliggjøre vårt 
teologiske fundament. 

Nettverket med Filadelfiakirken i Oslo vil være en viktig 
inspirasjons- og premissgiver i dette arbeidet.  
 

Bønn- og fasteuke 
Fra onsdag 8.januar og ut 
uka inviteres hele 
menigheten til en bønn- 
og fasteuke. Onsdag 
starter vi med bønnemøte. 
På torsdag oppfordrer vi 

husgruppene til å prioritere bønn. Sentrale bønneemner 
vil bli sendt gruppelederne. Uken avsluttes med 
gudstjenesten på søndag. Den enkelte velger selv fastens 
omfang.  

* 


