
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr. 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 
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Bankkontonummer: 
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 Leder 
 

Denne våren har det vært 

knyttet spenning til hvor-

dan ungdomsarbeidet skal 

drives, nå som Patricia 

reiser på bibelskole i Sveri-

ge. I Pinsekirken har vi 

lenge hatt som motto at ”vi 

har det i huset”, og jeg tror 

at vi går en høst og et år i 

møte der vi virkelig skal få 

se hvilket potensiale vi har 

i menigheten vår.  
 

Menigheten ønsker å satse på barn og unge, og jeg er sikker på 

at dette er noe vi skal få se resultater av. Vi er rikt velsignet med 

både ivrige og tente ungdommer som alle er utrustet med gaver 

og talenter som jeg gleder meg til at vi skal få se blomstre i året 

som kommer!   
 

”La ingen forakte deg fordi 

du er ung, men vær et for-

bilde for de troende i ord 

og livsførsel, i kjærlighet, 

tro og renhet.” 1.tim 4:12 
 

I vår menighet skal de 

unge få kjenne at de ikke 

foraktes fordi de er unge, 

men at de også er forbilder 

for de andre i menigheten, 

og blant sine venner. Sam-

men skal vi bygge en aktiv kirke som oser av hjertevarme og 

Jesus, en menighet der alle som kommer til oss føler seg hjerte-

lig velkommen!!  
 

”Dere har jo overflod av alt; av tro og tale, av kunnskap og iver 

og av den kjærlighet dere har fra oss. Så må dere også med den-

ne gaven vise deres overflod!” 2. Kor 8.7 
 

The challenge is given; (utfordringen er gitt;) Hva kan DU bidra 

med? 

Jeg gleder meg! 

Iselin Skavern 
iselin.skavern@hotmail.com 

Ny ungdomskoordinator i PK 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 4. august 

kl. 19:00 Sommer-

gudstjeneste 

 

Søndag 11. august 

kl. 18:00 Gudstjeneste.  

Carlos Fumero Jensen 

taler. Nattverd.  

Lovsangsleder: 

Eirik Solend 

Kl. 18:15: Jesus Kidz. 

 

Søndag 18. august 

kl. 18:00 Gudstjeneste.  

Hege Skavern taler. 

Kl. 18:15: Jesus Kidz. 

 

Søndag 25. august 

kl. 18:00 Gudstjeneste.  

Willy Ludvigsen taler.  

"Kick-off" for høsten.  

Lovsangsleder:  

Eirik Solend 

Kl. 18:15: Jesus Kidz. 

 

 

*** 

 

Søndag 1. september 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Rolf Skavern taler.  

Nattverd. 

Samlinger 
 

 

 

Jesus Kidz kl. 18.15 

Søndag 11.08. 

Søndag 18.08. 

Søndag 25.08. 
 

 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 13.08. Moen. 

Mandag 19.08. Sætre. 

Tirsdag 27.08. Moen. 
 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 08.08. 

Torsdag 22.08. 
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”Vi er rikt  

velsignet med 

både ivrige  

og tente  

ungdommer ”   

Gospel & 

countrykveld 

Lørdag 31. august blir det konsert i Pinse-

kirken med Hilde Iren Borge Strøm og 

Kristina Wøhni.  

Kristina er kjent for de fleste av oss. Hun 

har ved noen anledninger sunget og spilt i 

våre gudstjenester. Hilde Iren derimot er 

mer ukjent. Hun kommer fra Brumund-

dal og er datter av pinseforstanderen 

Johnny Borge. Felles for Hilde Iren og 

Kristina er at de er glade i sang og mu-

sikk, og har en forkjærlighet for country.  

Og det er nettopp country og gospelmu-

sikk som blir sjangeren i konserten i Pin-

sekirken.   

Det er gratis inngang, men det samles inn 

en kollekt. Konserten begynner klokka 18. 

Hilde Iren Borge Strøm 

Kristina Wøhni 

U-koordinator 
 

Iselin Skavern (24) blir ny 

ungdomskoordinator i Pinsekir-

ken. Hun tar over etter Patricia 

Iversen som flytter til Sverige for 

å gå bibelskole. 
 

Iselin har tidligere vært ung-

domsleder i menigheten, og vet 

hva som venter henne. Hun har 

en glød og et hjerte for ungdom-

mene, og er dyktig til å se poten-

sialet hos hver enkelt.  
 

Iselin er nettopp ferdig med ut-

danningen, og er fra og  

med i høst ansatt som lærer ved 

Elverum ungdomsskole. 
 

Les forøvrig lederen til Iselin i 

spalten til venstre. 
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Fødselsdager 
 

August 
 

02.08. Neema Elisabeth Solend 

03.08. Rolf Skavern 

04.08. Erland Jensen Boneng 

05.08. Laila Myrhaug 

05.08. Gunn-Elin Bakke 

06.08. Lennart S. Ødegården 

07.08. Matteus Bakke 

08.08. Daniel Lien 

10.08. Ann Helen Lien 

12.08. Erlend Skavern 

16.08. Ann Elin Løkken Gjestad 

17.08. Tone Hansen 

19.08. Madelen Løkken Gjestad 

24.08. Busime Irene Musimwa - 35 år! 

24.08. Marie Hansen 

24.08. Ragnhild Skavern 

25.08. Stig Rune Reiten 

Apostel-studium 
I høst fokuserer menigheten på 

Apostlenes Gjerninger både i 

enkelte gudstjenester og i hus-

gruppene. Grunnen til at denne 

delen av Bibelen er valgt er den 

spennende historien fra de første 

kristne og som danner grunnlag for samtaler og personlig tros-

utvikling for den enkelte i dag. Husgruppene har samlinger i 

partallsuker også denne sesongen. 

- Blir synlig i byen 
PKs fotballag er med på å gjøre menigheten vår kjent i bymil-

jøet når de spiller ukent-

lige kamper i sine lett 

gjenkjennelige trøyer i 

blått og med lagets sup-

portergjeng som sørger 

for liv og røre langs 

sidelinjen.  

- Det er viktig at Pinse-

kirken er synlig der folk 

er, sier oppmann på 

laget Tore-Bjørn Ringås (bildet). Og han vet hva show og idrett 

er. Han har i sommer vært i Frankrike og opplevd Tour the 

France på nært hold, og viser stolt fram beviset. Trøkket, publi-

kumstilstrømningen og showet i Frankrike kan selvfølgelig ikke 

sammenlignes med fotballkampene i bedriftsserien her hjem-

me. Men at det er minst like morsomt og kanskje enda mer 

underholdene på gressmatta i Elverum er slettes ikke umulig! 

Tore-Bjørn forteller at høstsesongen i bedriftsserien starter 

mot Gobo Gutta på Elverum Stadion tirsdag 13. august klokka 

21. - Christian Berge og kompisene skal ikke få det lett, sier 

Tore-Bjørn lurt.  PK spiller alle sine kamper på tirsdagskvelder. 

20. august møter laget Nortura, Elverum Elektro 27. august, 

Sykehuset Innlandet 3. september, Lucky Loser 17. september 

og til sist Kompani 1 den 24. september. Alle disse kampene 

spilles klokka 20. - Takk til alle som er med og heier på oss, sier 

Tore-Bjørn begeistret, og ønsker også nye supportere velkom-

men til Elverum stadion for å se og oppleve. 

Ny gudstjenestetid  
Lederskapet tok før som-

meren en viktig beslutning 

om nye tider for gudstje-

nester. Det har i snart 9 år 

vært slik at menigheten i 

hovedsak har hatt formid-

dagsgudstjenester den 

første søndagen i hver 

måned, og kveldsgudstje-

nester til litt forskjellige tider.  

- Nå ønsker vi i større grad å "strømlinjeforme" tidspunktene for 

at det skal bli lettere å huske når det er gudstjenester, forteller 

pastor Rolf Skavern jr, og det innebærer at alle gudstjenester i PK 

nå skal starte klokka 17 på søndager hele året.  Ordningen trer i 

kraft samme søndag som vi går over til vintertid igjen, altså 27. 

oktober. Frem til denne datoen forsetter vi som vi er vant med. 

Vil ikke mange komme til å savne formiddagsgudstjenestene? 

- Det er slik at gudstjenestene om formiddagen er mindre besøkt 

enn på kvelden, og samtidig ønsker vi å tilpasse oss i enda større 

grad ungdommene som jo ikke er kjent for å være morgenfugler 

akkurat. Selv om alle sikkert ikke er like bekvemme med denne 

ordningen, tror vi den i sum er best for menigheten. Den åpner 

også i større grad for "mingling" etter gudstjenester, sier Rolf. 

Noen unntak vil det likevel bli, blant annet i forbindelse med bar-

nevelsignelser og TenTro-avslutninger og lignende.   

400 ”likes” før jul 
På vårparten opprettet Pinsekirken egen Facebook-

side. Formålet er å gjøre menigheten mer kjent, gi 

nyttig informasjon om arrangement og lignende. Nå er det snart 

160 personer som følger Pinsekirken på Facebook, men vi ønsker 

at enda flere skal gjøre det. Derfor oppfordrer vi alle med egen 

Facebook-konto til å bli med på en liten ”dugnad”: Del Pinsekir-

kens Facebook-side med dine aktuelle fb-venner med anbefaling 

om å ”like” siden. Målet er 400 ”likes” før jul! 

NB! Pinsekirkens hjemmesider på Internett er - og skal 

fortsatt være - menighetens viktigste informasjonskanal 

til allmennheten. Facebook er kun ment som et supple-

ment.                                                                                                                                                                       www.pinsekirkenelverum.no 

Sesongstart for Teltet 
Etter planen er Teltet på plass på Rådhusplassen annenhver 

lørdag fra og med Elverumsdagene den andre helga i august.  

- Vi trenger flere for å fylle opp turnusen. Om du kan tenke 

deg å prøve en natt så er det flott om du tar kontakt med meg, 

sier Tore-Bjørn Ringås som koordi-

nerer arbeidet i samarbeid med re-

presentanter fra Frelsesarmeen.  

 

 

Utgiver av PK Nytt: 

Pinsekirken Elverum 

- tilsluttet Den Norske  

Pinsebevegelsen 
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