
 

 

 
 
 
Vi er fri!!!!  

I Galaterne 5.1 står det: Til 
frihet har Kristus frigjort 
oss. Stå derfor fast og la 
dere ikke tvinge under 
slaveåket igjen..  

Det jeg setter aller mest pris i livet er den friheten jeg 
kjenner på. Dersom noen spør meg hva som er den 
største forskjellen mellom meg nå og før den dagen jeg 
fant ut at Jesus var det eneste veien for meg, så er det 
følelsen av å være fri. Og jeg tror vi kristne må snakke 
mer om dette. Fordi jeg 
tror at grunnen til at mange 
ikke tørr å ta det siste 
steget i tro på Jesus er fordi 
mange tror at det å være 
kristen betyr å leve etter 
masse innskrenkende 
regler. Men vi som har erfart Jesus opplever jo det stikk 
motsatte. Ikke innskrenkelser, men frihet.  

Men hva betyr egentlig denne friheten? I en lovsang får 
vi det fint forklart: «Jeg ser meg selv gjennom Dine øyne, 
glemmer alt som gikk galt. Jeg står uten skam og lenker, 
fri i din kjærlighet til meg». Kjærligheten Gud har til oss 
ved at han lot sin egen sønn, Jesus, dø på et kors. Gjør at 
vi er fri fra alt verden pålegger oss av skyld og skam og 
ting vi ikke klarer. Jeg vet at jeg ikke trenger å være 
perfekt, jeg trenger ikke prestere eller være lik alle 
andre. Fordi Jesus elsker oss og har fridd oss fra våre 
synder med sitt blod (Joh.åp. 1:5). 

Ønsker alle en fin høst i frihet!!  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi satser på nye generasjoner! 
Familiemøte 27. oktober med Ragnhild S.B. Brinkmann  

 
Ragnhild Brinkmann 
har årelang erfaring 
med musikk og dans 
og er barnepastor i 
pinsekirken på 
Eidsvold. Hennes 
profesjonalitet og 
sterke innlevelse vil 
garantert fenge våre 

yngste generasjoner.  Dette er et opplegg for alderen     
6-12 år. Allerede på lørdag starter vi med innøving av 
sang og dans i en workshop. Det hele fremføres under 
familie-gudstjenesten på søndag. Dette blir GØY! 
 
 
 
 

LED Regionalt 2019 

Leder 

«Til frihet har 
Kristus 
frigjort oss» 

Sissel Saucedo 

Gudstjenester 
 

Søndag 6. oktober 
Kl 16:00 Louise & Eugene 

 
Søndag 13. oktober 

Kl 16:00 Claudio Navarro 
 

Søndag 20. oktober 
Kl 16:00 Jan Dørum  
Fra Maritastiftelsen 

 
Søndag 27. oktober 

Kl 16:00 FAMILIEMØTE 
Ragnhild S. B. Brinkmann 

 
Søndag 3. november 

Kl 16:00 Vidar Børjesson 
 

Søndag 10. november 
UNGgudstjeneste 

Besøk fra DT 
Hedmarktoppen 

Deltar hele uke 45 
 

Søndag 17. november 
Kl 16:00 Joakim Skavern 

 
Søndag 24. november 
Kl 16:00 Ingar Jensen 

Samlinger 
Connect Bibel 
(ungdomsgruppe) 
Hver mandag kl 19:00 
Følg med på Facebook. 
 
Bønn & Lovsang 
Hver onsdag kl 19:00. 
 
Formiddagskafé 
9. oktober og  
13. november kl 11:00 
 
Sangandakter avholdes 
hver uke. Ulike steder. 
 
Felles bønn for byen 
Onsdag 16. 10. kl 19:00 i 
Den Norske Kirke. 
Onsdag 13.11. kl 19:00 
Frelsesarmeen. 
 
Connect (ungdomsklubb) 
Fredager kl 19:30.  
Følg med på Facebook. 
 
Husgrupper 
Samles i partallsuker. 
 

Strikkekafé 
Torsdag 10.10,  24.10, 
 7.11. og  21.11. 
Kl 18:30-20:30  

PK-Nytt        Årgang 19 – 8. utgave 

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 

 
 

Ragnhild S.B.Brinkmann 

PROGRAM: 
Lørdag 26.10. kl 11:00 – 15:30 Workshop 
Søndag 27.10. kl 16:00 Familiegudstjeneste 
 

Lørdag får barna servert lunsj – rundstykker, med melk eller saft. 
Påmelding til Sissel Saucedo på tlf 922 26 847. Frist: 12.oktober. 
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LED-Regionalt 
Lørdag 19. oktober 

 
TEMA: 
 «Jesus synlig – forvandler mennesker, 
forvandler samfunn» 
 
Pinsekirken Elverum er vertskap for årets regionale LED-
arrangement! 
 
PROGRAM: 
09:30: Registrering og forfriskninger 
10:00: Åpningsmøte 
11:00: Pause 
11:15: Egil Elling Ellingsen 
12:00: Lunsj 
12:45: Fire lokale helter  
13:45: Egil Elling Ellingsen 
14:30: Pause 
14:45: Lovsang, betjening, utsendelse 
15:00: Slutt 

 
Er du medlem i Pinsekirken Elverum betaler du kun kr 
100 som deltakeravgift ved ankomst. Avgiften dekker 
forfriskninger og lunsj.  
 
Det blir eget opplegg for barn i skolealder i gymsalen ved 
Vestad skole. 

Internpost Pinsekirken 
For å få ting til å fungere på en god måte – slik som 
informasjon, betalinger, attestering, mv. -  trenger vi 
både gode rutiner og velfungerende postsystem for 
intern kommunikasjon. Det er nå laget egne posthyller 
for Tore Bjørn Ringås (LS-leder), Hege Skretting 
(økonomimedarbeider) og Håvard Skavern 
(administrasjonsleder). Hyllene er plassert på 
kopirommet bak scena.  
 
System for utlegg 
Hvis du har lagt ut penger for menigheten – kan du 
benytte «utleggsskjema», som du finner på 
hjemmesiden, og spesifisere dine utlegg. Legg utfylt 
skjema i posthylla til Tore Bjørn, for attestering. Husk 
bilag som kassakvitteringer, mv.   

   

Bygg-saken 
Det jobbes iherdig med planene for utbygging. Status er 
at formell søknad ble sendt forrige uke (uke 38). 
Kommunens krav om flere parkeringsplasser har vist seg 
å være noe utfordrende, men det arbeides med å få 
dette på plass. Det er også nylig sendt nabovarsel som en 
del av søknadsprosessen. Behandlingstid i kommunen 
kan være inntil 12 uker.  

 

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? 
Ta kontakt med leder for 
husgruppene: Arild Skavern, 
mobil 977 23 955. 

 

Latinoaften 
Lørdag 23.november kl 18-20 inviterer Pinsekirken til 
Latinokveld.  
 
Konseptet har hatt suksess i Filadelfia Hamar, og nå er 
det Elverum sin tur.  

Denise og Carlos Andres 
Yanzes fra Chile og Hamar er 
initiativtakere, og står for 
mesteparten av innholdet 
denne kvelden.  
Det blir latinomusikk, latin-
amerikansk (og typisk norsk) 
mat, og en kort og konsis 
presentasjon av evangeliet.  

 
Si fra til Norma Iversen på mobil 980 28 578, innen 9. 
november, hvis du kan ha med enten latinamerikansk 
eller norsk mat. Her blir det fint å be med seg en venn 
eller to. 
 

Besøk DT Hedmarktoppen 
I uke 45 får vi besøk av et 
team på 14 personer fra 
disippeltreningslinja på 
Hedmarktoppen. De vil 
være her hele uken og 
trenger praksis i ulike 
virkegrener.  
 

Dette inkluderer eksempelvis Bibel Connect, andakter, 
bønn & lovsang, Connect på fredag og gudstjenesten på 
søndag. 
 
De er også vår ressurs! Be for dem og for uke-opplegget! 
 

 


