
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr. 

Moskusveien 11 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

mail@pinsekirken-elverum.com 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

 Leder 

Tid og evighet 
 

Det er to ting som er sikkert om 

livet. Vi er alle født inn i tiden, 

og vi skal alle ut av tiden igjen. 

Tidspunktet for vår utgang er 

imidlertid ukjent for oss alle.  

På under to år har jeg fulgt to av 

mine søsken til grava. For oss 

som stod dem nær, 

oppleves det som alt for 

tidlig, og helt menings-

løst at små barn ikke 

skal få vokse opp sammen med både mor og far. En stor trøst 

er det å vite at de begge er hjemme hos Gud nå, og at vi en gang 

skal gjenforenes med dem i Himmelen. I sorgens tunge stunder 

er det godt å merke at 

ordene i Salmenes bok 

kapittel 23 er gjeldende: 

Selv om jeg går i døds-

skyggens dal, frykter jeg 

ikke for noe vondt. For 

du er med meg. Din 

kjepp og din stav, de 

trøster meg.  

Gud skapte oss mennes-

ker som sosiale individer som er avhengig av hverandre. Gjen-

nom livets ulike faser, i oppturer og nedturer, glede og sorg, er 

det godt å ha hverandre og dele livet. Vi har hverandre til låns, 

og når dagene er talte, kan vi med takknemlighet si ”Takk for 

lånet”. Livet vårt er som et pust i den store sammenhengen. Da 

er det godt å være overgitt i Guds hånd og vite at han bærer 

meg gjennom alt.  

Ragnhild Skavern 
ragnhild.skavern@elverum.kommune.no 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 4. november 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Carlos Fumero Jensen taler.  

Nattverd. 

 

Søndag 11. november 

kl. 17:00 UNG Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler.  

Dåp og medlemsopptak.  

Daniel Lexander m/team leder 

lovsangen. 

 

Søndag 18. november 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Hege Skavern taler.  

ISOP synger. 

 

Søndag 25. november 

kl. 17:00 Temagudstjeneste. 

Grethe B. Storsveen taler. 

Tema: "Guds kjærlighet til og 

omsorg for sitt skaperverk".  

Solist: Anita H. Gotehus. 

 

 

—— 

 

 

Søndag 2. desember 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Joakim Skavern taler.  
 

* OBS: ALLMØTE etter gudstje-

nesten for å velge ut 5 setninger 

som beskriver PK`s verdier. 

Nattverd. 

Samlinger 
 

 

Barnetimen kl. 18 

Mandag 05.11. 

Mandag 12.11. 

Mandag 19.11. 

Mandag 26.11. 
 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 12.11. 

Mandag 26.11. 
 

Bønnemøte kl. 19 

Tirsdag 06.11. 

Tirsdag 20.11. 
 

Kulturkafeen 

Onsdag 14.11.   

Variert program. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 14.11. i Frelsesarmeen. 
 

Sangandakter kl. 11 

Mandag 12.11. Sætre. 

Tirsdag 13.11. Lyngholtet. 

Tirsdag 20.11. Moen. 

Tirsdag 27.11. Skogvegen kl. 10. 

         Jotunhaugen kl. 11. 
 

Husgrupper 

I partallsukene 44, 46, 48. 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 02.11. 

Fredag 09.11. Carlos Fumero 

        Jensen underviser. 

Fredag 16.11. 

Fredag 23.11. 

Fredag 30.11.  
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 24.11. Pizza-aften med 

kiosk 

November 2012 

Årgang 12 - 10. utgave 

PKPK NyttNytt 

 

”Selv om jeg går i døds-

skyggens dal, frykter 

jeg ikke for noe vondt. 

For du er med meg. Din 

kjepp og din stav, de 

trøster meg.” Menigheten øker i antall 
Vi kan glede oss over 

vekst og framgang i me-

nigheten. Stadig flere 

kobler seg på fellesska-

pet, og vi gir Gud all ære. 

Vi er også glade for at 

mennesker velger å gå 

dåpens vei for å  bekrefte 

ovenfor Gud og mennes-

ker sin tro på Jesus.  

 

Det vi vet så langt er at  10-12 personer vil gå inn i menigheten i 

løpet av denne høsten. I tillegg gjennomføres minst to dåps-

handlinger før jul. Det neste dåpsmøtet er under UNG gudstje-

neste den 11. november. Her er det mulig for flere å melde seg 

på. Ta kontakt med Lederskapet i menigheten dersom du øns-

ker å døpe deg, eller du har spørsmål omkring det med troende 

dåp som Pinsekirken praktiserer.  

Dugnad 
Kjelleren i Pinsekirken må ryd-

des, og det skjer onsdag 7. 

november fra klokka 18 til 

20. Øyvind Gotehus stiller med 

traktor og henger for å kjøre 

vekk det som ligger i det gamle 

radiostudioet. Rørstolene som 

står i kjelleren skal selges. 

Ryddighet 
Vi er mange brukere av loka-

lene våre. Det blir fort rotete. 

Særlig gjelder dette kjøkken, 

Pinderudstua og salen. For-

lat derfor rommene slik du 

ønsker å finne dem. Det gir 

økt trivsel for alle. 



 
 

Fødselsdager 

November 
 

02.11. Marianne Johannesen 

03.11. Gisle Brubakken 

04.11. Renovat Nzeyimana - 40 år! 

07.11. Torbjørn Evensen 

07.11. Levi Iversen - 50 år! 

11.11. Jeanne Nsengiyumva 

13.11. Hilde Opdal 

14.11. Robert Ormstad - 60 år! 

22.11. Ståle Sveen 

23.11. Gert Vlastuin 

24.11. Kristina Wøhni - 35 år! 

25.11. Eva Storholm - 75 år! 

29.11. Anders Ringås 

29.11. Patricia Iversen 

Foreldrekveld 
 

Onsdag 28. november klokka 19 er det ny temakveld for for-
eldre i Pinsekirken. På disse samlingene 
kan foreldre komme sammen og dele 
gleder og utfordringer i et uhøytidelig 
sosialt fellesskap.  Her er det en gylden 
anledning til å dele levd liv på tvers av 
tro. Samtidig som samlingen på-
går tilbys barnepass i Pinsekirkens bar-
nerom. Pris per familie er 50 kroner.  

 

Utgiver av PK Nytt: 

Pinsekirken Elverum 

- tilsluttet Den Norske  

Pinsebevegelsen 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Det enorme 

skaperverket 
I begynnelsen skapte 

Gud himmelen og jor-

den leser vi i første Mo-

sebok. Og det er Guds 

kjærlighet til og omsorg 

for sitt skaperverk som 

er tema  i gudstjenesten 

siste søndagen i november. Grethe B. Storsveen står som taler, 

men det blir ingen vanlig tale denne kvelden, mer noen refleks-

joner avbrutt av mye sang og musikk. Anita H. Gotehus er kvel-

dens solist.  

The Betweens 
I oktober var det villmark-

stur på The Betweens 

(bildet). Øystein Bakke og 

Thorbjørn Gjestad tok 

med seg forventningsfulle 

unger på grilling, spikking 

og lek ved Damtjernet. 

Dagen ble helt topp! 
 

24. november er det pizza-aften, og pizzaene baker vi sam-

men. I tillegg kommer det til å være åpen kiosk. The Betweens 

er for barn i alderen 9 til 12 år. 

Varme og nærvær 

Frivillighetsarbeiderne trosser vær og vind. Lørdag 17. november 

er Teltet igjen på plass på rådhusplassen for å ta imot byens natte-

vandrere. - Vårt ønske med teltet er å være tilstede for de som 

bruker byen om natta. Vi serverer litt varmt å drikke, vi har en 

propanovn og noen varme tepper, men mest av alt ønsker vi å ha 

varme hjerter for de som kommer innom, sier Jorunn Smith i 

Frelsesarmeen.  
 

Teltet er et samarbeidsprosjekt mellom Frelsesarmeen, Metodist-

kirken og Pinsekirken. Målgruppen er festfolket i Elverum som er 

ute i sene nattetimer. Det er en uttalt policy at Teltet først og 

fremst er et tilbud om varme og hvile, og ikke pågående evangeli-

sering. Likevel kommer tro ofte fort på banen – fra gjestene sin 

side.  
 

Politiet i Elverum er takknemlig for arbeidet de kristne i Elverum 

gjør nattestid, og mener tilbudet er med på å dempe bråk og tull i 

byen vår.  - Enhver edru voksenperson er med på å dempe konflik-

ter, sier stasjonssjef ved politiet  i Elverum, Tom Johnsen.   
 

Lørdag 17. november er Teltet på plass fra klokka 23 og vil være 

bemannet til klokka 03. Dersom du kan tenke deg å bidra i dette 

arbeidet, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med Tore-Bjørn 

Ringås. Han har mobilnummer: 41674033. 

UNG gudstjeneste 

Det er ungdommene i menigheten som har regien søndag 11. 

november. Da inviteres det nemlig til ung gudstjeneste. Det er 

Joakim Skavern som taler denne dagen. Daniel Lexander med 

team leder lovsangen. Det blir dåp og medlemsopptak. Dersom 

du går med et ønske om å døpe deg så er det en gylden sjanse 

for det nå.  

Menighets-
praksis 
Team fra Hedmarktoppen kom-
mer tilbake til Pinsekirken alle-
rede i uke 46. Denne gangen blir 
ungdommene en hel uke, det vil 
si fra 12. til 18. november. Dette 
er ivrige og frimodige jenter og 
gutter som kaster seg inn i opp-
gavene med liv og lyst, og det er en stor berikelse for menig-
heten å ha med seg en slik positiv gjeng. Ungdommene fra 
Hedmarktoppen vil delta i nær sagt alle menighetens oppga-
ver og aktiviteter.  

Arkivbilde: F.v. Jorunn Smith fra Frelsesarmeen, Loui-

se Venheim og Øystein Bakke fra Pinsekirken. 


