
 

 

 
 

Med Jesus i stormen 
 
Forfatter Marian Nygård er medlem av IMI-
kirken, Stavanger. Hun har gitt ut  en bok som 
heter «Mens vi venter på et under». 
 
I 2012 ble sønnen deres helbredet etter 12 
lange år med alvorlig sykdom. Adrian ble fullstendig frisk. 
 
Boken handler om spennet som oppstår når det vi leser i Bibelen 
ikke samsvarer med det vi opplever i eget liv. 
 

Hvordan lever vi med vanskelige omstendigheter, samtidig som 
vi hoder fast i håpet om at Gud kan gripe inn? 
 

Er det mulig å være fullt til stede i eget liv, samtidig som man 
lengter etter en endring? 
 

Kan vi fortsatt stole på at Gud er god, og at han gjør under selv 
om vi ikke har erfart det? 
 

Jeg husker en barnesang, som jeg ikke likte spesielt godt. «Med 
Jesus i båten kan jeg le mitt i stormen». Den virket veldig 
usannsynlig. Hvem kan le mitt i stormen? Jeg kjente for mange 
som hadde det vondt. 

 

 
 
Historier fra Bibelen viser oss flere aspekter ved måten Jesus 
møter oss på i en storm. Det er godt å ta med seg, for vi møter 
alle på noen «stormer» i livet. Disiplene var med på flere 
stormer som det ikke var til å le av.  
 

Det kan være store livskriser, bekymringer, sorg eller relasjonelle 
utfordringer. Du vet selv hvordan dine stormer er. 
 

Noen ganger føles livet som å ro i motvind. Han ser også deg i 
det du står i, selv om du kanskje føler deg ensom i stormen 
akkurat nå. Når livet mitt stormer, kan jeg fort glemme å 
inkludere Jesus i det. Det var ikke alle som fikk sine drømmer 
oppfylt, men Gud var der. Hebr 11:39.  
 

Vi ser fram mot et nytt år. Jesus er fortsatt i båten. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

GODT NYTTÅR 
 
 

 

 
 

Leder 
PK-Nytt       

Årgang 23 – 1.utgave 
 

JANUAR & FEBRUAR 

Gudstjenester 
 

Søndag 8.jan  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 
Vidar Børjesson 

DÅP 
  

Søndag 15. jan  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 

 

Søndag 22. jan kl 11:00  
GUDSTJENESTE 

Daniel Egeli 
Filadelfiakirken Oslo 

 

Søndag 29. jan  kl 11:00 
FAMILIEGUDSTJENESTE 

 
 

Søndag 5. feb  kl 11:00  
UNG-gudstjeneste 

Vidar Børjesson 
 

Søndag 12. feb  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 
Grethe Borge 

 

Søndag 19. feb  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 
Vidar Børjesson 

 

Søndag 26. feb  kl 15:00 
GUDSTJENESTE 
Morten Aune 

Pinsekirken Sandvika 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samlinger 
 

Connect Bibel  
Mandager kl 19:00  

Samtalegruppe for unge 
  
 

Bibel & Bønn 
Onsdager kl 19:00 

 
 

Connect Fredag 
Fredager kl 19:30 

Ungdomssamling med andakt, 
lek og morro 

 
 

Husfellesskap 
Samles iht avtale i hver enkelt 

gruppe. Ønsker du å være 
med i en av våre 

husfellesskap; kontakt 
 Arild Skavern på  

tlf 977 23 955 
 
 

Alpha-kurs 
Oppstart  - med alpha-

middag -  mandag 16.jan 
 

Bønn- og fasteuke 
4.-7. januar 

 

 

 

 

 

 «Han salver mitt hode med 
olje, mitt beger flyter over» 
 
Sal 23 

«Med Jesus er i båten» 

Mobiltelefon: 
477 83 206 
E-post: 
post@pinsekirkenelverum.no 
Org.nr 975 617 902 
Bankkontonummer: 
1820.07.19308 
Vipps: 105 105 

 
 

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

 

Vidar Børjesson 

mailto:post@pinsekirkenelverum.no


 

 

NYTT LIV I GAMMEL TRADISJON 
Juletrefest i Vestsidevegen 26 

 
Det ble en festlig åpning av 
vårt nygamle lokale, som vi 
har overtatt etter 
Metodistkirken, da 
juletrefesten gikk av stabelen 
5. juledag. 
I tradisjonell stil var det gang 

rundt juletreet, andakt, 
ertesuppe og 
godteripose til barna 
fra nissen. 
-Kjempegøy åpning av 
lokalet, slo Vidar 
Børjesson fast, mens 
barna løp rundt og 
koste seg sammen. 

Takk til 
seniorutvalget, som 
hadde forberedt alt i 
detalj. 
 

Det var også en 
stor glede å få 
besøk av Patty 
og Carlos 
Fumero, Spania 
– sammen med 
begge 
guttene! De 
var på 
juleferie i 
Norge og 

kom dukket 
uventet opp på juletrefest.   

 

BØNN- OG FASTEUKE 

 
 
PROGRAM: 
Onsdag kl 19:00 – 20:30  Innfor Hans trone med 
   takksigelse og lovprisning. 
Torsdag kl 19:00 – 20:30  Bønn med særlig fokus på 

lederskap, barne- og 
ungdomsarbeidet, 
seniorarbeidet, bønn for syke. 

Fredag kl 19:00 – 20:30 Bønn med fokus på «kallet vårt» 
 Sårbare barn og unge, 

flyktninger og innvandrere, 
ensomme, misjonærer og 
forfulgte kristne. 

Lørdag kl 19:00 – 21:00 Bønn & lovsangskveld med 
UNG-lovsang. Fokus på skoler 
og barnehager 

 
Hvordan kan du være med? 
Du tenker kanskje at dette blir for voldsomt for meg.  
Jeg orker ikke faste alle disse dagene. Eller jeg har ikke 
kapasitet til å være med hver kveld. Men slik er det 
nødvendigvis ikke. Det er selvfølgelig helt supert om du 
har mulighet til å være med alle kvelder og faste flere 
dager, men det er også av stor verdi om du bare kan være  
med deler av uka. Kan du avse et måltid eller to en dag og 

bare være med en kveld, ja, så er det likevel av stor verdi. 
Hvorfor? Det er fordi «et rettferdig menneskes bønn har  
stor kraft og utretter mye»! Så alt du kan være med har 
stor verdi – og lasset drar vi sammen! 
 

NYTT ALPHA-KURS 
Vi setter i gang nok et ALPHA-kurs – med oppstart 16. 
januar. Har du lyst til å bli nærmere kjent med Jesus-tro, 
eller kjenner du noen som kan tenke seg å være med på et 
slikt kurs. Meld på via checkin.no. Kurset startet med 
Alphamiddag – en kveld som er åpen for alle. Kvelden gir 
en introduksjon til kurset og er uforpliktende – dvs du må 
ikke bli med videre dersom du tenker at «dette var ikke 
for meg». 

 
 
 

 

NYTTÅRSHILSEN 
Patricia & Carlos Fumero 

Våre kjære venner – og 
vår gode familie i Spania – 
hilser alle med 
GODT NYTTÅR! 
Spennende ting er på gang 
og Gud velsigner 
tjenesten!  
Vi gjør vel i å huske 
familien i våre daglige 
bønner! 

Bønn- og fasteuke 
2023 

4. – 7. januar 


