
 

 

 

 

«Frykt ikke» 
 

Nylig hadde vi besøk av Øyvind Ramslien, fra Oslo Kristne 
Senter (OKS). Han talte ut fra flere skriftsteder – blant 
andre Joh 14:27: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir 
jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli 
grepet av angst!»   
 
Det var særlig det siste han la vekt på: « La ikke hjertet 
bli grepet av angst.» Vi har nemlig et valg. 
Omstendighetene er der og tanker og følelser de 
kommer som et resultat av det som møter oss. Tankene 
og følelsene slår bare inn uten å spørre. Ofte kan 
tankene føre til at vi blir bekymret, eller redde, eller i 
verste fall gir oss angst. Hvordan forholder vi oss til 
dette? Kan vi gjøre noe med det? Eller blir vi bare et 
«offer» for det som skjer?  
 

Når Jesus sier at vi ikke skal la 
hjertet bli grepet av angst så må 
det bety at vi både kan og skal 
gjøre noe med det!  
 

Hva da, sier du? Jeg får ikke 
stoppet disse tankene! De bare er 
der!  
 

Medisinen 
Den beste medisinen mot angst og bekymring er Guds 
Ord! Når du er redd for at en ulykke skal skje deg – så 
kan du gå til Sal 91:10. og si «ingen ulykke kan skje med 
meg eller med noen i mitt hus, for Guds engler passer på 
oss». 
 

Denne medisinen gjør du klokt i å ta hver dag! Den er 
nemlig forebyggende! Du forebygger både angst og 
bekymring på denne måten! HUSK! Guds Ord har stor 
virkning. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Leder PK-Nytt       

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse: 
Anne Moesgt 3 
Elverum 
 
Postadresse: 
Torvmyrveien 11 
2406 Elverum 

Mobiltelefon: 
477 83 206 
E-post: 
post@pinsekirkenelverum.no 
 
Bankkontonummer: 
1820.07.19308 
Vipps: 105 105 

 
 

Samlinger 
 

Connect Bibel 
Mandager kl 19:00  
Samtalegruppe for 
ungdom med kveldsmat. 
Følg med på Facebook. 
 

Bibel & Bønn 
Onsdager kl 19:00 
 

Felles bønn for byen 
Disse samlingene har tatt 
smittevern-pause til 
årsskiftet. Ny informasjon 
kommer. 
 

Connect (ungdomsklubb) 
Fredager kl 19:30. 
For innhold og aktiviteter 
- følg med på Facebook. 

 
Husgrupper 
Avtales gruppevis. 
 
Formiddagskafé 
Etter en lengre 
smittevernspause starter 
vi opp igjen med to 
samlinger på denne siden 
av årsskiftet. 
 

Onsdag 17. nov  
kl 11:00-13:30 
 

Onsdag 15. des  
kl 11:00-13:30 
 
 
 

 
 

Gudstjenester 
 

Søndag 7. november 
Kl 11:00  

FAMILIE-gudstjeneste 
Laila Austeng  

Filadelfiakirken Oslo 
 

Søndag 14. november 
Kl 11:00 VEKST 2021 

Gudstjeneste  
Besøk fra IMI-kirken 

Stavanger 
 

Søndag 21. november 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Vidar Børjesson 
 

Søndag 28. november 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

David Hetlelid 
 

Søndag 5. desember 
Kl 11:00  

FAMILIE-gudstjeneste 
Ragnhild B. Brinkman 

 
Søndag 12. desember 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Vidar Børjesson 
 

Søndag 19. desember 
Kl 17:00  Konsert 
Arvid Pettersen 

 
Søndag 24. desember 

Kl 15:00 JULEGUDSTJENESTE 
Sissel Saucedo 

Gjestemusiker/sang: 
Tom Fogh 

 
 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL  

VEKST 2021 

Årgang 21 – 6.utgave 
 

NOVEMBER & DESEMBER 

«La ikke 
hjertet bli 
grepet av 
angst» 

Irene & Martin Cave 
IMI-kirken, Stavanger 

 

11.-14. november 

mailto:post@pinsekirkenelverum.no


 

 

Påmelding Vekst 2021 
For første gang prøver vi påmelding og betaling på nett 
for deltagelse på konferansen. Det kan oppleves 
vanskelig for noen, men følger du denne prosedyren skal 
det gå helt greit. 
 
Slik gjør du: 

1. Gå inn på 
www.pinsekirkenelverum.no 

2. Dobbeltklikk på bildet «Vekst 
2021» litt nede på siden.  
Du blir da dirigert til Checkin. 

3. Klikk på «Start bestillingen»» og følg 
instruksjonene. 

4. Til slutt , etter at du har betalt, vil 
du motta en bekreftelse med 
«Velkommen til konferansen». 

 
Lykke til! 
 
VIKTIG! 
Arrangementsgruppa ønsker at påmeldingene kommer 
så raskt som mulig! Det gjør ting mer forutsigbart. 
Dermed blir også planleggingen enklere og bedre! Så 
«løp og kjøp» folkens! 
 

Medarbeidere Vekst 2021 
Vi har allerede et godt knippe med medarbeidere å spille 
på, men ønsker du å bidra hører vi gjerne fra deg! 
Kontakt i tilfelle Kjersti Skavern på tlf 932 56 961. Vi får 
også hjelp av 30 ungdommer fra Hedmarktoppen 
Folkehøyskole. 
 
Utover dette ønsker arrangementsgruppa at du 
forbereder samlingene i bønn! Det er så viktig at nettopp 
du løfter arrangementet frem i dine bønner.  
 
 

Lys og scene 
 

Vi er strålende fornøyd med «ny» scene og lyssetting! 
Det samme gjelder fornyelsen av planter og pynt. Dette 
ble en fryd for øyet! Og selv om det er «det indre» som 
er det viktigste – så setter vi også stor pris på at sansene 
våre oppfatter at vi har det både vakkert og moderne! 
Tusen takk til alle som har bidratt i denne prosessen. Det 
er mange som har lagt ned mye tid og krefter – noe vi er 
svært takknemlige for! Dere har gledet oss stort! 
Nå er vi veldig klare for konserter med både Arvid 
Pettersen, etter hvert Endre Norvik og mange andre! 
 

ENDRING! 
KONSERT- Endre Norvik 

Annonsert konsert med Endre 
Norvik søndag 21. november 
må dessverre flyttes!  
I skrivende stund har vi ikke 
fått den nye datoen, men 

arrangementet blir forskjøvet til nyåret. Nærmere info 
kommer så fort ny dato er fastsatt.  
 

 
 

GLA`NYHET! 
Formiddagskaféen i gang igjen! 
 

Det er med stor 
glede vi kan 
informere om at 
formiddagskaféen 
drar i gang igjen 
etter en relativt 
lang korona-

pause. Første samling blir onsdag 15. nov - kl 11:00 – 13:30. 
Vertskapet byr på følgende innhold: 

• Sang og musikk 

• «Ord for dagen» 

• Loddsalg 

• Dagens gjest 

• Gratis lunsj 
Hjertelig velkommen! 
 

Julekonsert – Arvid Pettersen 
19. desember kl 18:00 

Dette er noe 
å se fram til 
folkens! 
Dette blir en 
konsert med 
høy musikalsk 
kvalitet og 
god 
formidling. Vi 
har valgt å 
ikke ta 

inngangsbilletter. Vi tenker nemlig at dette skal være en 
anledning for deg til å ta med deg venner, uten at dine 
venner skal behøve å betale for seg! Konserten vil bli lagt 
ut som et arrangement på facebook. Del det gjerne. Om 
du vil vite mer – søk opp Arvid Pettersen på Youtube. 

http://www.pinsekirkenelverum.no/

