
 

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 
Enda et år er lagt bak 

oss. 

 

Det er nedlagt et fantas-

tisk antall timer med 

frivillig arbeid i og for 

Guds rike også dette 

året. Tusen takk alle 

sammen! Nå legger vi 

året 2012 bak oss. 

 

“Å følge Jesus må kom-

me foran alt i livet. I året 2013 vil vi i Pinsebevegelsen utfordre 

hverandre til å følge Jesus mer radikalt enn før”, sier Sigmund 

Kristoffersen, leder for Pinsebevegelsens Lederråd 

 

Året 2013 skal vi i Pinsekirken fortsette å fokusere på et enga-

sjert trosliv, både i 

gudstjenestene, hus-

gruppene og det per-

sonlige troslivet vårt. 

Sammen skal vi opp-

muntre hverandre til 

å være engasjerte i 

troen vår (bibel, 

bønn, andaktsliv, 

lovsang & tilbedelse, disippelskap, etc). 

 

Et levende disippelskap betyr etterfølgelse. Å overgi oss til Je-

sus, vil føre oss inn i et spennende  og engasjert trosliv. Les 

Efeserne 3, 16 – 20 som en bønn om styrke og innsikt. 

 

ET GODT OG VELSIGNET NYTTÅR  

ØNSKES DERE ALLE! 

Rolf Skavern jr. 

rolf.skavern@online.no 

Gudstjenester 
 

 

 

 

 

 

Søndag 6. januar 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Willy Ludvigsen taler. 

Nattverd. 

 

 

Søndag 13. januar 

Kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Åge Åleskjær taler. 

 

 

Søndag 20. januar 

Kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler. 

 

 

Søndag 27. januar 

Kl. 17:00 Temagudstjeneste. 

Hege Skavern taler. 

 

 

 

___ 

 

 

 

Søndag 3. februar 

Kl. 17:00 (merk tiden).   

Konsertgudstjeneste med  

Mikael Järlestrand. 

 

Samlinger 
 

 

Barnetimen kl. 18 

Mandag 07.01. 

Mandag 14.01. 

Mandag 21.01. 

Mandag 28.01. 
 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 07.01. 

Mandag 21.01. 

 

Bønnemøte kl. 19 

Tirsdag 15.01. 

Tirsdag 29.01. 
 

 

Kulturkafeen kl. 11 

Onsdag 09.01.  

 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 09.01. i Elverum kirke. 
 

 

Sangandakter kl. 11 

Mandag 07.01. Sætre. 

Tirsdag 15.01. Moen. 

Tirsdag 22.01. Skogveien kl. 10. 

Tirsdag 29.01. Moen. 
 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 10.01. 

Torsdag 24.01. 
 

 

The Message kl. 19.30 

Fredag  11.01. 

Fredag 18.01. 

Fredag 25.01. 

 
 

The Betweens kl. 14.30  
(merk klokkeslett!) 

Lørdag 26.01. Spill-aften. 

Januar 2013 

Årgang 13 - 1. utgave 

PKPK NyttNytt 

”Sammen skal vi 

oppmuntre  

hverandre til å være 

engasjerte i  

troen vår ”   Konsert-

gudstjeneste 

Svenske Mikael Järlestrand 

besøker Pinsekirken Elve-

rum søndag 3. februar. 

Mikael Järlestrand er fra 

Malmø. Han fikk sin musi-

kalske oppfostring av den 

anerkjente musikkprofessoren Göte Strandsjø, i tillegg til sin 

utdannelse fra Musikkhøgskolen i Malmø. Han har gjennom 

tiden utgitt 8 soloalbum og medvirket i flere svenske tv-show. 

Mest kjent i Norge er vel hans deltakelse i "Minns du sången." 

En suksess som kanskje savner sidestykke i Norden når det er 

snakk om kristen musikk i TV. Mikael spenner over et stort 

register, med alt fra gamle salmer til gospel. Han sier selv: 

"Stilen är inte det viktiga, utan budskapet om en tro som bär 

genom allt!" Det gleder oss at vi får denne anerkjente svenske 

sangeren til Pinsekirken. 

Godt nytt år!
Godt nytt år!  

Takk for gavene 
De foreløpige regnskapstallene for 2012 viser at menigheten 

har en bra økonomi, og menigheten vil gå med et lite over-

skudd. Givergleden er stor, og vi ønsker å takke alle for penge-

ne som trofast gis i kollekten eller settes inn på menighetens 

konto hver måned.  

Hilsen Lederskapet 



 
 

Fødselsdager 
 

Januar 
 

05.01. Grethe Storsveen 

05.01. Eugenié Bamboneyeho - 60 år! 

05.01. Olav T. Gotehus 

08.01. Christian Iversen 

11.01. Ida Marie Bråthen 

23.01. Knut Torgersen 

24.01. Stephen Olsen - 30 år! 

24.01. Wigdis Skavern - 50 år! 

28.01. Pål Kulstad 

29.01. Mari Skavern - 20 år! 

30.01. Torhild Haaland 

Trysil-besøk på kafeen 
Randi og Per 
Øvergård 
(bilde) er 
gjester på 
Kulturka-
feen onsdag 
9. januar. 
Ekteparet 
Øvergård, 
som nå har 
blitt pensjo-
nister, bor i 
Trysil. Randi 
er datter av 
gitarmaker-
ne Dagny og 
Henry Østbu. Randi og Per opptrer ofte i møter og arrangement 
med sang og musikk, og gjerne fremføring av gamle bedehus-
sanger. Da har de selvfølgelig med seg sine Østbu-gitarer.   
 
I tillegg til mye sang og musikk på kulturkafeen i januar, blir det 
historier, opplesninger, loddsalg og  servering. 

Ny studiebok 

Følg meg 24-7 er tittelen på stu-

dieboka som skal brukes i Hus-

gruppene i vinter. Boka er skrevet 

av Rune Rasmussen (bilde). Han 

er prest og utdannet fra Menig-

hetsfakultetet i Oslo og Fuller 

Theological Seminary i Pasadena, 

California, og er nå konsulent for 

menighetsutvikling i Det Norske 

Misjonsselskap og prest i Bogafjell 

menighet i Sandnes. 

Studieboka koster egentlig 50 kro-

ner, men selges til husgruppedel-

takerne for 25 kroner. En gang i måneden blir det tema-tale på 

søndagene med tema hentet fra studieboka. Søndag 27. januar 

er det Hege Skavern som har tema-talen.  

Husgruppene samles i partallsuker, og de aller fleste gruppene 

har fast møtetid på torsdager klokka 18. 

En menighet i vekst 
Det er hyggelig å registrere at stadig 

flere ønsker å koble seg på menighets-

fellesskapet, og føler Pinsekirken som 

sitt åndelige hjem. Før jul gikk 15 nye 

personer inn i menigheten. De ny med-

lemmene representerer nær sagt alle 

aldre.  Ønsker du å gå inn i menigheten, så ta kontakt med Le-

derskapet eller send oss en e-post dersom du trenger mer infor-

masjon.   

Storsøndag 
Søndag 13. januar er det Åge 

Åleskjær som taler i Pinse-

kirken. Tema for gudstje-

nesten er Guds nåde.  Åge 

Åleskjær er gründer av Oslo 

Kristne Senter, og var pastor 

i menigheten fram til i fjor 

da sønnen Thomas overtok 

som hovedpastor. Åge bor 

nå i Fredrikstad sammen 

med sin kone. Han har nå 

fått mer tid til å reise rundt i 

landet for å preke, og 13. 

januar er han altså i Elve-

rum. Lovsangen blir denne 

søndagen ledet av Daniel 

Lexander som har med seg 

team fra Grimerud Gård.  

Spill, spill, spill 
Barn og unges kommunestyre bevilget The 

Betweens penger til innkjøp av Playstation. Nå 

skal vi ta det i bruk, og lørdag 26. januar er det 

spill-kveld. Det blir spill-muligheter på stor-

skjerm og TV. I tillegg kan du ta med deg Nin-

tendo DS og lignende. Kiosken kommer også til å være åpen, så 

det er lurt å ta med seg litt penger. Det er viktig å merke seg 

at vi begynner klokka 14.30 og er ferdige klokka 17. 

Elverum kirke 
jubilerer 
Søndag 27. januar er Pinsekirken 
invitert til Den Norske Kirke i Elve-
rum for å være med på markeringen 
av Elverum kirkes 275 årsjubileum. 

 

Utgiver av PK Nytt: 

Pinsekirken Elverum 

- tilsluttet Den Norske  

Pinsebevegelsen 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Åge Åleskjær taler i Pinsekirken 

søndag 13. januar. 

Julegave til Louise 

 

Kollekten på julaften i Pinsekirken 
gikk til Louise i Kina. Det ble samlet 
inn 3.500 kroner, som nå blir sendt 
til henne som en ekstra påskjønnelse.  

Først ut i 2013 
Willy Ludvigsen er første taler ut i det 

nye året.  Hans forkynnelse er jordnær, 

direkte og morsom. Hans formidling 

blir troverdig og ekte når han stadig 

viser til sjølopplevde hendelser. Publi-

kum beveges ofte fra latter til gråt under 

hans forkynnelse.  Det er derfor vel 

verdt å få med seg gudstjenesten 6. ja-

nuar. 


