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Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 
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mail@pinsekirken-elverum.com 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

 Leder 
 

«Herren holder oppe alle de som 

snubler, og reiser opp alle de ned-

bøyde», Salme 145.  

 

Dette er vår Gud, Herren som vi 

tjener! Han blir aldri sint eller 

skuffet når vi snubler eller gjør feil. 

For Han vet at vi bare er men-

nesker. Og er ikke det godt? At 

Han er Gud og ikke vi? Han er 

hellig og feilfri, selv om vi ikke 

alltid strekker til.  

 

Vi skal gjøre det vi kan for å ære Hans Hellige Ånd som bor i 

oss (1.tess 4:8), og jage etter hellighet. Det er Guds vilje for oss.  

 

Men likevel, når livet blir 

vanskelig eller vi faller i 

fristelser, så «la oss uten 

å vakle holde fast ved 

bekjennelsen av vårt 

håp, for Han som ga løf-

tet, er trofast.» (Heb 

10:23). Jesus er trofast. Hans offer på Golgata er alt du trenger 

og noensinne kommer til å trenge. Kom til Han, ingenting kan 

stå i veien!  

 

Du kan leve tett til Din Skaper i dag! Ikke på grunn av hvem du 

er, men hvem Han er. Ikke på grunn av det du har gjort, men 

det Han allerede har gjort for deg. Vi har ingenting å tape. Han 

reiser oss opp igjen og igjen .. og igjen! 

 

Ønsker dere alle en fin oktober!  

Patricia Iversen 

patricia_ivers@hotmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 7. oktober 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Joakim Skavern taler. 

Familien Buranga  

deltar med lovsang. 

Nattverd og barnevelsignelse. 

 

Søndag 14. oktober 

kl. 18:00 Gudstjeneste.  

Hege Skavern taler.  

Daniel Lexander med team 

leder lovsangen. Dåp. Medlems-

opptak. 

 

Søndag 21. oktober 

kl. 17:00 (merk tiden)  

FAMILIEMØTE.  

DT fra Hedmarktoppen deltar. 

 

Søndag 28. oktober 

kl. 17:00 (sommertid slutt)  

Konsertmøte med  

familien Muren.  

Willy Ludvigsen taler. 

 

 

 ---- 

 

 

Søndag 4. november 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Carlos Fumero Jensen taler.  

Nattverd. 

  

 

 

Samlinger 
 

 

Barnetimen kl. 18 

Mandag 01.10. 

Mandag 15.10. 

Mandag 22.10. 

Mandag 29.10. 
 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 01.10. 

Mandag 15.10. 

Mandag 29.10. 
 

Bedriftsfotball 

Tirsdag 02.10. 

Tirsdag 09.10. 

Tirsdag 16.10. Sesongavslutning. 
 

Bønnemøte kl. 19 

Tirsdag 09.10. 

Tirsdag 23.10. 
 

Kulturkafeen 

Onsdag 10.10. Sesongåpning. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 10.10. i Elverum kirke. 
 

Sangandakter kl. 11 

Onsdag 03.10. Sætre 

Tirsdag 09.10. Moen 

Tirsdag 16.10. Skogvegen kl. 10 

        Jotunhaugen kl. 11 

Tirsdag 23.10. Moen 

Tirsdag 30.10. Lyngholtet 
 

Husgrupper 

I partallsukene 40, 42, 44 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 05.10. 

Fredag 19.10. 

Fredag 26.10.  
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 27.10. Villmarkstur 
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”Du kan leve tett til Din 

Skaper i dag! Ikke på 

grunn av hvem du er, 

men hvem Han er” 

Inspirere flere lovsangere 
Lederskapet i menig-

heten ønsker å inspi-

rere flere til å bli med 

i lovsangsteam, og på 

sikt lede lovsang i 

gudstjenester på søn-

dager. Daniel Lexan-

der, opprinnelig fra 

Halden men bosatt 

på Grimerud i 

Stange, kommer til 

Elverum en gang i måneden dette året for å bidra. Han vil invi-

tere med seg sangere og musikere fra Pinsekirken for å bygge 

opp lovsangsteam. Daniel Lexander er lovsangsleder i Ungdom 

i Oppdrag, og blir ofte brukt som lovsangsleder på store stev-

ner og festivaler. Søndag 14. oktober er første gang Daniel har 

med seg team fra Elverum, og vil lede lovsangen i Pinsekirken. 

Skolens høstferie 
I uke 41, det vil si 8. til 12. okto-

ber, har skolen høstferie. Alt 

barne– og ungdomsarbeid i 

Pinsekirken tar fri samme uke. 

De øvrige aktivitetene i menig-

heten går som normalt. 



 
 

Fødselsdager 

Oktober 
 

 

04.10. Simen Skavern 

06.10. Emmanuella Vyamungu 

11.10. Rem Ruat Bawikou 

14.10. Rakel Hagen 

19.10. Augusta Høiby 

24.10. Hanna Skavern 

25.10. Anita Høiby Gotehus 

31.10. Åsmund Skavern 

Besøk av ungdomsteam 
 

I slutten av oktober, nærmere bestemt torsdag 18. til mandag 

22. oktober, kommer det et team på 12 til 14 ungdommer fra 

disippeltreningslinja på Hedmarktoppen. Ungdommene skal 

delta aktivt i menighetens arbeid både blant barn og voksne. 

Regional bønnedag 
 

Livets Senter på Hamar inviterer til bønnedag for Hed-
mark og Oppland fylker lørdag 27. 
oktober. Livets Senter holder til på 
Trehørningen, ikke langt fra Olrud. 
Det blir mer informasjon i våre 
gudstjenester om opplegget, og det 
blir organisert felles kjøring fra El-
verum til Hamar. 

 

Utgiver av PK Nytt: 

Pinsekirken Elverum 

- tilsluttet Den Norske  

Pinsebevegelsen 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Sesongåpning 
Endelig er kulturkafeen i Pinsekirken i gang 

igjen. Onsdag 10. oktober er det sesongåpning, 

og vertskapet er godt forberedt på å ta imot 

nye og tidligere gjester. 

- Vi gleder oss til å komme i gang igjen nå, sier 

Rolf Skavern (bildet). På åpningen i oktober 

kommer gamle kjenninger av kulturkafeen, trubadurene på trekk-

spill, gitar og trommer, under ledelse av Ole Martin Finstad. - Det 

er ikke helt riktig betegnelse, men vi kaller dem gjerne for trekk-

spillgjengen, forteller Rolf. Musikksjangeren er som regel vise-

sang. Men det blir ikke bare sang og musikk på åpningsdagen, 

selvfølgelig skal vi kose oss med god mat og hjemmebakte kaker, 

forsikrer Rolf. Med på laget i år har han: Grethe Storsveen, Mona 

Martinsen, Mimmi Kvernmoseter og Hanna Skavern.  

Å ha barn  

og være foreldre 

Å være forelder er fantastisk, 

men langt fra enkelt. Som for-

eldre, om barna er små eller i 

tenårene, opplever vi utford-

ringer i blant annet samspill, i 

forhold til grensesetting, opp-

dragelse og kommunikasjon. 

- I Pinsekirken kan foreldre 

komme sammen og dele gleder 

og utfordringer i et uhøytidelig 

sosialt fellesskap. Første samling er gjennomført - og kvelden 

var meget vellykket, forteller primus motor for tiltaket og små-

barnsmor Gunn-Elin Bakke. 

 

 

- Neste samling er 31. oktober, i Pinderudstua, klokka 18 til 20.  

Her har vi som foreldre en gylden anledning til å dele levd liv 

på tvers av tro, fortsetter Gunn-Elin, og håper flere har lyst til å 

bli med.   
 

Samtidig som samlingen pågår tilbys barnepass i Pinsekirkens 

nye barnerom. Pris per familie er 50 kroner.  

Siste innspurt 
PK fotball mobiliserer på tampen av 

sesongen, når tre kamper gjenstår. 

Det spilles kamper 2., 9. og 16. okto-

ber, men så er sesongen over. Spil-

lerne og lagledelsen håper publikum 

stiller opp for å heie fram laget. 

Klippet snora 
Barnetimebarna klippet sno-

ra sammen med pastoren, da 

det nye barnerommet i Pinse-

kirken ble offisielt åpnet 24. 

september. Peisestua har de 

siste månedene gjennomgått 

en totalforvandling, og rommet innbyr nå til morsom lek, mange 

aktiviteter, film og Playstation, stor kritt-tavle og mange forskjelli-

ge små og store leker. Barnerommet skal være et aktivitetsrom for 

barna under guds-

tjenestene på søn-

dager og Barneti-

men på mandager. 

I barnerommet 

kan barna leke 

uforstyrret, og på 

søndager er det 

turnusordning 

blant de voksne 

som sørger for at 

det er noen som til 

enhver tid har tilsyn med barna. Barnerommet og organisert tilsyn 

gjør det mulig for småbarnsforeldre å være med under hele guds-

tjenesten. Barnepasstilbudet er for barn opp til og med 3. klasse.  

Verdi-

prosess  
Husgruppene i me-

nigheten er i gang 

med verdiprosessen, og den skal pågå hele denne måneden. 

Målet er å jobbe fram menighetens viktigste verdier og satsings-

områder. Prosessen skal avsluttes med et "allmøte" i Pinsekir-

ken etter formiddagsgudstjenesten 2. desember.  

Plei ditt venneforhold 
 

Onsdager er menighetens Vennepunkt. Det oppfordres 
til at du setter av kvelden til relasjonsbygging med ven-
ner! Inviter venner hjem til deg, eller dra på besøk selv, 
kanskje inviter til et kafébesøk i byen eller gå på kino, 
eller bare være en samtalepartner. Pinsekirkens visjon 
er å være en relasjonsorientert menighet. Det innebæ-
rer å utvikle en god relasjon til Gud og menneskene 
rundt oss.  Onsdagskvelden kan være din vennekveld! 


