
 

 

 
 

Hold fast i håpet  
 

Håp er drivstoff for din tro og kommer fra 
himmelen.  Håp er rett og slett “made in 
heaven”. Uten håp – ingen tro. Gud 
ønsker at du løfter  opp og holder fast 
ved håpet hver dag. Hvorfor?  Håpet er virkningsfullt. 
Håpet er forutsetningen for den overbevisning du trenger 
for å innta løftene vår Far har gitt deg. Det er ikke for 
ingenting at Paulus skriver: «så blir de stående disse tre – 
tro, håp og kjærlighet».  
 

Et håp er noe du ikke kan se – men et indre bilde av 
rettighetene Gud har gitt deg. Det kan være håp om 
helbredelse fra sykdom, håp om at du møter din 
livsledsager, håp om at et barn på feil kurs finner tilbake 
til Fars hjerte. Eller det kan være håp om løsninger for ting 
som oppleves utfordrende. Vi møter alle utfordringer. 
Noen er mer utfordrende enn andre. Ja, situasjonen kan 
se helt håpløs ut fra et menneskelig perspektiv.  Men kan 
noe virkelig være håpløst?  
 

Nei, i Guds tanke er faktisk ingenting håpløst. Absolutt 
ingenting. I Guds tanker er alt 
mulig. Og det fantastiske er at du 
fullt og helt kan stole på Guds 
løfter. Vi har en Far som har gitt oss 
løfter som nesten er for gode til å 
være sanne. Men løftene er faktisk til å stole på. Vi har en 
grenseløs Gud. Det er våre tanker – vår manglende evne 
til å våge og tenke Guds tanker - som begrenser 
virkningen av Hans veldige kraft i vår hverdag. 
 

Når du våger å tenke Guds tanker, gripe tak i håpet og 
erklære dem med din munn, så skapes det en 
overbevisning som virker til at håpet blir virkelighet.  
 

Husk at vi tror på en «mitt beger flyter over»-Gud. «Han 
som er i stand til å gjøre langt mer enn det  vi ber om og 
forstår , etter den kraft som er virksom i oss», Ef 3:20. 
 

 -Hold fast i håpet og frigjør kraften som bor i deg! 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder PK-Nytt       

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

Mobiltelefon: 
477 83 206 
E-post: 
post@pinsekirkenelverum.no 
Org.nr 975 617 02 
Bankkontonummer: 
1820.07.19308 
Vipps: 105 105 

 
 

Årgang 22 – 3.utgave 
 

MAI & JUNI Håvard Skavern 

Gudstjenester 
 

Søndag 1. mai 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Vidar Børjesson 
 

Søndag 8. mai 
Kl 18:00  

Kirkekonsert 

Arvid Pettersen & 

Ensemble 
 

Søndag 15. mai 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Trond Lohne 
 

Søndag 22. mai 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Vidar Børjesson 
 

Søndag 29. mai 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Morten Aune 
 

Søndag 5. juni 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Carina Grelland 
 

Søndag 12. juni 
Kl 11:00  Gudstjeneste 

Simon Bakke 
 

Søndag 19. juni 
Kl 11:00 Internasjonal dag 

Sommeravslutning 
 

Søndag 26. juni 
Hanne & Terje Høyland 

 
 

 

Samlinger 
 

Connect Husfellesskap 
Annenhver onsdag kl 19:00 
Samtalegruppe for ungdom 
med kveldsmat. 
Følg med på Facebook. 
 
Bibel & Bønn 
Onsdager kl 19:00 
 
Felles bønn for byen 
11. mai  kl 19 Normisjon 
(gamle NRK-bygget) 
 
Connect (ungdomsklubb) 
Fredager kl 19:30. 
For innhold og aktiviteter - 
følg med på Facebook. 
 
Husgrupper 
Avtales gruppevis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«vi må våge 
å tenke Guds 
tanker» 

GODHETSUKA 2022 
30. mai – 3. juni 

GODHETSUKA 2022 
30. mai – 3. juni 

mailto:post@pinsekirkenelverum.no


 

 

 
 
Godhetsuka 2022 
Å vise godhet blir aldri feil. «Kjærligheten faller aldri 
bort» står det i den norske bibelen. På engelsk står 
det: «Love never fails» - dvs kjærligheten feiler aldri. 
Vi tror fullt og helt at ting gjort i kjærlighet forandrer 
verden rundt oss! Det kan aldri bli feil! Vi vil elske 
våre medmennesker – og vi vil gi gode 
kjærlighetsgaver. Det vil gi positive frukter som brer 
seg utover som ringer i vannet.  
 

Ja, men er det dette vi skal holde på med da? 

Folkens – vi må komme oss ut! Vi må være en 
godhetsfaktor på stedet vi bor. Spre glede og godhet. 
Og nettopp du kan være med å gjøre en forskjell. 
 

Dette sier Bibelen om godhet: 
Jes 58:7 Beskriver den fasten som behager Gud: «Er 
det ikke dette at du deler ditt brød med den som 

sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus – når 
du ser en naken at du kler ham.» 
Ja, det er høyst bibelsk med godhet. Denne «fasten» 
gjør også at din røst blir hørt i det høye, noe du kan 
lese i det samme avsnittet. 
 

Dette året vil vi prøve å få til base utenfor rådhuset! 
Her setter vi opp et «godhetstelt» og heiser 
«godhetsflagg». Vi serverer «godhetskaffe & 
godhetsboller» - både til de som kommer forbi og til 
alle medarbeidere. 

 
Vi samles der hver ettermiddag for utdeling av 
oppdrag, redskaper, utstyr, mv. Innsatsen starter  
kl 17 hver ukedag og avsluttes senest kl 21.  
Vi har behov for bollebakere og kaffekokere, og vi 
har selvfølgelig behov for alle dere som kan gjøre et 
slag av ymse oppdrag. Meld deg på som deltaker og 
bli med på noe gøy. For påmelding kan du henvende 
deg til ledelsen eller kontakte oss på 
«godhetstelefonen» - 477 84 979. 
 

Vi ser for oss at vi kan ta på oss mindre, 
tidsbegrensede oppdrag som husvask, vinduspuss, 
hagearbeid, spyling/kosting og annet. Oppdraget bør 

kunne løse ila samme kveld. Dette året har vi ikke 
lenger pandemibegrensninger, så mulighetsvinduet 
er nå langt større. 
 

Ekstraordinært årsmøte 

 
 

Kirkekonsert 
Arvid Pettersen & Ensemble 

8. mai kl 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til kirkekonsert. Dette blir en stor 
musikalsk opplevelse og vi håper selvsagt på fullt 
hus. Dette avhenger også av hvor flinke vi er til å 
invitere med oss venner. Dette er i alle fall en 
glimrende anledning. Del gjerne på facebook. 


