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 Leder 
Vi er godt i gang med høsten; både 

naturen, samfunnet, menigheten, du 

og jeg. Jesus bygger sin kirke (Matt. 

16;8), og vi får være med.  

 

Som siste menighetsprofil i Pinsekir-

ken viste, har vi stort utviklingspo-

tensiale når det gjelder engasjert 

trosliv. Enhver kan finne egne måter 

å utvikle sitt trosliv på, og i husgrup-

pene er vi i gang med å studere 

Apostlenes Gjerninger. Det er spennende å se hvordan de første 

kristne levde, hva de la vekt på, hva som skjedde rundt dem, og 

hvordan de ble sett på. «De holdt hele tiden urokkelig fast ved 

… samfunnet» Apg. 2;42. Ordet «samfunnet» er oversatt fra det 

greske ordet koinonia, som betyr ha del, enhet, nær forbindelse, 

partnerskap, deltakelse, fellesskap, medvirkende hjelp.  

 

Koinonia er, ifølge Studieutgaven av Bibelen, en enhet som er 

skapt av Den Hellige Ånd, en dyp følelse av åndelig samfunn 

med Herren og hver-

andre. Dette var noe 

av resultatet etter at 

disiplene ble døpt 

med Den Hellige Ånd 

på pinsedagen. Koi-

nonia er like levende 

i dag, det finnes i alle land i verden, det vokser stadig, og du og 

jeg er en del av dette Guds Rike på jord. I Pinsekirken bobler 

koinonia, er du koblet på?  

 

Sliter du med sosial angst eller andre begrensninger i forhold til 

å oppleve fellesskap, så skal du vite at Gud elsker deg, du er 

fantastisk skapt, og menigheten lengter etter å ha fellesskap 

med deg. Livet er ikke enkelt, men vi står klare for å hjelpe 

hverandre framover, og inn i gode relasjoner med Gud og med-

mennesker.  

 

Ta kontakt med en du har tillit til, koble deg på en person, ei 

gruppe, eller stor-fellesskapet, for Gud er mulighetenes Gud!  

 

En velsignet høst ønskes alle! 

Tore Bjørn Ringås 
torebjrn@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 6. oktober 

kl. 11:00 Gudstjeneste. 

Carlos Fumero Jensen 

taler. Daniel Lexander 

leder lovsangen. Nattverd. 
 

Søndag 13. oktober 

kl 18:00 Gudstjeneste. 

Anders I. Ringås taler og 

leder lovsangen. 
 

Søndag 20. oktober 

kl. 18:00 ISRAELSMØTE. 

Dan Johansson taler.  

Tema: "Israel -  

vår tids varsellampe".  
 

Søndag 27. oktober 

kl. 17:00 (merk tiden)  

UNGgudstjeneste.  

Joakim Skavern taler.  

Eirik Solend med team 

leder lovsangen. 
 

*** 
 

Søndag 3. november 

kl. 17:00 Temagudstjeneste 

om "naturlig menighets-

utvikling".  

Terje Aadne 

(generalsekretær i Baptist-

samfunnet) taler. Nattverd. 
 

 

NB! f.o.m. 27.10. be-

gynner alle søndags-

gudstjenester kl. 17.  

Samlinger 
 

 

Jesus Kidz kl. 18.15 

Søndag 13.10. 

Søndag 20.10. 

Søndag 27.10. 
 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 07.10. 

Mandag 14.10. 

Mandag 21.10. 

Mandag 28.10. 
 

Sangandakter kl. 11 

Onsdag 02.10. Sætre. 

Tirsdag 08.10. Moen. 

Tirsdag 22.10. Moen. 

Tirsdag 29.10. Jotunhaugen. 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  08.10. 

Tirsdag 22.10. 
 

Kulturkafé kl. 11 

Onsdag 09.10. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 16.10. i Elverum hoved-

kirke. 
 

Husgrupper kl. 18 

Uke 40, 42 og 46. 

Studentsamling hver onsdag kl. 

18.30. 
 

The Message kl. 19:30 

Fredag 04.10. 

Fredag 18.10. 

Fredag 25.10. 
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 19.10. 
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PKPK NyttNytt 

 

”I Pinsekirken 

bobler koinonia, er 

du koblet på?”   
Pinsekirken 

med i ny bok 

Pinsekirken Elverum er en av ti me-

nigheter som presenteres i en ny 

bok. Pinsekirkens fokus i boka blir 

det flerkulturelle miljøet, en genera-

sjonsmenighet, utadrettet virksom-

het og satsingen på de unge. Forfat-

ter av boka er Sten Sørensen 

(bildet). Sørensen er en profilert 

kristenleder i Norge, blant annet 

som styreleder i Troens Bevis, forfat-

ter av en rekke bøker, blant annet om menighetsvekst og menig-

hetsplanting i Norge. Han har vært pastor i en rekke menigheter 

og har sin teologiske utdannelse fra Baptistenes Teologiske Se-

minar. De siste 10 årene har han vært stevneleder for Sarons Dal. 

Boka kommer ut i forbindelse med en nasjonal K-

vekstkonferanse i Oslo 13. til 14. november.   
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Fødselsdager 
 

Oktober 
 

04.10. Simen Skavern 

06.10. Emmanuela Vyamungu  

11.10. Rem Ruat Bawikou 

14.10. Rakel Hagen 

19.10. Augusta Høiby 

24.10. Hanna Skavern - 80 år! 

25.10. Anita Høiby Gotehus - 45 år! 

31.10. Laura Patricia Cañizares Aguirre 

31.10. Åsmund Skavern 

Informa-

sjonsmøte 
Det er like før årets 

konfirmanter i Pinse-

kirken skal i gang med 

undervisning og opplæring. Tirsdag 15. oktober klokka 19 invi-

teres foreldre og elever, som skal følge TenTro-programmet 

denne vinteren, til et informasjonsmøte i Pinderudstua klokka 

19.  

Tilbake til 

1600-tallet 
The Betweens skal lørdag 

19. oktober utforske rui-

nene på Terningen skan-

se i Elverum, et historisk 

forsvarsverk anlagt i 1673, hvor det i dag er mange spennende 

gjemmesteder. Området er utmerket for å leke funbattle. 

Ikledd vest og skjold deler vi oss i to lag og gjør oss klare for 

kamp. 
 

Dette blir sesongens andre samling for barn i alderen 9 til 12 år 

som Pinsekirken er ansvarlig for. Vi ønsker både nye og tidlige-

re betweenere velkommen til å bli med, og inviter gjerne med 

kamerater. Våre samlinger starter i Pinsekirken klokka 15, og vi 

avslutter i Pinsekirken klokka 18. 

Israelhelg 

Filadelfia Hamar og Pinsekirken Elverum inviterer til ei helg med 

Israel-fokus 18. til 20. oktober. Talere er Tore Lie og Dan Johans-

son, og det blir møtepunkt både i Hamar og Elverum. Det blir 

ungdomssamling fredag kveld, seminar lørdag og formiddags-

gudstjeneste søndag i Filadelfia Hamar. Søndag 20. oktober 

klokka 18.00 er det gudstjeneste i Pinsekirken Elverum. Dan 

Johansson taler, og temaet er: Israel, vår tids varsellampe!  

Utsatt besøk 
Arne Waaler-Brandt (bildet) fra Åsnes 

skulle egentlig underholdt på kulturka-

feen i september. Men på grunn av syk-

dom ble det utsatt. 9. oktober er Arne klar 

igjen, og har med seg flere sangvenner fra 

hjemtraktene til kulturkafeen. I tillegg til 

livate sangere fra Solør blir det som vanlig 

hyggelig prat rundt bordene, servering av 

snitter, kaker og kaffe. Velkommen! 

Ny gudstjeneste tid 

Når vi nå går over til vintertid i 

slutten av måneden, endrer Pin-

sekirken samtidig tidspunktet 

for gudstjenester på søndager. 

Fra og med søndag 27. oktober 

begynner gudstjenestene klokka 

17, og slik blir det hele året her-

etter uavhengig av om det er 

sommer– eller vintertid. Også 

formiddagsgudstjenestene, som 

det har vært tradisjon for å ha 

hver første søndag i måneden, 

utgår. Det vil kun være unntak at 

gudstjenester kommer på et an-

net tidspunkt enn klokka 17. Dette skal bli lett å huske! 

Gudstjenestetid som er lett 

å huske fra 27. oktober. 
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