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Mobiltelefon: 
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 Leder 
Vi går inn i en ny og spennende 

høst med stor forventning til 

hva ”byggmesteren” vil gjøre 

med ”bygget” sitt. Det er Gud 

som bygger SIN menighet! 
 

Pinsekirken er en velsignet me-

nighet med vekst og potensiale. 

Det må vi takke Gud for! Uten 

Hans velsignelse hadde vi ikke 

vært der vi er i dag. MEN det er 

mer land og innta… (Josva 13, 

1). Til tross for at Josva hadde opplevd store seire og inn-

tatt store deler av det Lovede landet, så sier Herren til 

han: ”du er nå gammel og langt opp i årene, men ennå er 

det mye land som det gjenstår å innta”. Vi må altså ikke 

slå oss til ro med tingenes tilstand. Ennå er det mye land 

som vi ikke har inn-

tatt, i våre egne liv, i 

Guds ord og i vår om-

verden. 
 

Vil du være med på 

erobringen av nytt 

land? Jeg er klar, og i første rekke gjelder det i eget liv. 

Deretter vil jeg kunne innta enda mer land… Gud hadde 

allerede lovt Josva (1, 9): ”vær modig og sterk! La deg 

ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud 

er med deg overalt hvor du går”. 

Rolf Skavern jr. 
rolf.skavern@online.no 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 1. september 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Elizabeth Fumero Muren 

taler og synger. Nattverd. 
 

Søndag 8. september 

kl. 18:00 Gudstjeneste.  

Willy Ludvigsen taler. 
 

Søndag 15. september 

kl. 18:00 Gudstjeneste. 

Grethe Borge taler.  

Daniel Lexander leder  

lovsangen 
 

Søndag 18. september 

kl. 18:00 Gudstjeneste.  

Ingar Bøe fra Lia Gård 

(Koppang) taler.  

Eirik Solend leder  

lovsangen 
 

Søndag 29. september 

kl. 18:00 UNG Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler. 

Ungdommene har regien. 

Lovsangsteam fra  

Hedmarktoppen deltar 

*** 
 

Søndag 6. oktober 

kl. 11:00 Gudstjeneste med 

nattverd.  

Carlos Fumero Jensen 

taler. Daniel Lexander 

leder lovsangen. Kirkekaffe 

etter gudstjenesten. 

Samlinger 
 

 

Jesus Kidz kl. 18.15 

Søndag 08.09. 

Søndag 15.09. 

Søndag 22.09. 

Søndag 29.09. 
 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 09.09. 

Mandag 16.09. 

Mandag 23.09. 

Mandag 30.09. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 03.09. Lyngholtet. 

Onsdag 04.09. Sætre. 

Tirsdag 10.09. Moen. 

Tirsdag 17.09. Skogvegen kl. 10 

Tirsdag 24.09. Moen 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  12.09. 

Tirsdag 26.09. 
 

Kulturkafé kl. 11 

Onsdag 11.09. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 11.09. i PK. 
 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 05.09. 

Torsdag 19.09. 
 

The Message kl. 19:30 

Fredag 06.09. 

Fredag 13.09. 

Fredag 20.09. 

Fredag 27.09. 
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 07.09. 
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”Ennå er det mye 

land som vi ikke 

har inntatt”   
Stafettpinnen tilbake  

i ny drakt 

Etter en pause fra sta-

fetten innføres den nå 

på nytt i gudstjeneste-

ne. Fra og med 8. sep-

tember vil den gå hver 

søndag framover med 

navnet ”Min bibel-

tekst”. - Guds ord er 

viktig i våre samlinger og nå vil mange få mulighet til å lese en 

tekst, forteller Grethe Borge på vegne av menighetsvekstutvalget. 

Det kan være et kapitel, et vers eller et avsnitt som blir lest. Nå 

håper hun alle vil stille seg positive og være med. Stafetten fung-

erer på den måten at den som har tekstlesing den ene søndagen, 

gir oppdraget videre til en ny før neste søndag. Alle står fritt til å 

velge hva man selv vil lese i gudstjenesten - altså ”min tekst”. 

Åpner en ny  

sesong 

Startskuddet  for kulturkafeen denne 

høsten er onsdag 11. september. Arne 

Waaler-Brandt (bildet) fra Åsnes sam-

men med flere sørger for god sang og 

musikk. Det forventes at også denne 

sesongen vil kafeen trekke fulle hus den 

andre onsdagen i hver måned.  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=ragnhild+skavern&source=images&cd=&cad=rja&docid=KqF3LcTDkDIIfM&tbnid=o51LnB84_yAJGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ostlendingen.no%2Fnyheter%2Felverum%2Fkommunestyre-debut-pa-vippen-1.4592494&ei=tmguUf0MqtXiBJKP
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=stafett&source=images&cd=&cad=rja&docid=1UJ08oUAQf5kTM&tbnid=gVYykIM70DXhyM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.sandoya.no%2Flyngoerdagene-med-galleri-og-stafett.4802151.html&ei=AhIeUvTrMuLy4QTG9IGICw&bvm=bv.51156542,


 
 

Fødselsdager 
 

September 
 

04.09. Sissel Aronsen 

06.09. Robert Johannesen 

06.09. Rolf Skavern jr. 

07.09. Ester Brådalen 

08.09. Fredric Ndayitwayeko 

09.09. Tom Fossen 

11.09. Øystein Bakke 

12.09. Norma Iversen 

15.09. Finn Wettermark 

17.09. Svein Skretting 

17.09. Kine Olsen Otterstad 

18.09. Kristine Rølsåsen - 90 år! 

20.09. Sonja Hammer 

20.09. Iris-Katrin Nordal 

20.09. Iselin Skavern 

22.09. Stian André Skavern 

25.09. Martin Ødegården 

25.09. Øivind Skavern 

26.09. Arild Skavern 

Påmelding 

til TenTro 
TenTro, som er Pinsekir-

kens alternative konfir-

masjonsundervisning, starter sesongen 2013/14 med samlinger 

fra slutten av oktober. Påmelding skjer via sms som sendes til 

Rolf Skavern jr  til nummer 91306471 innen utgangen av sep-

tember. Oppstartsmøte mellom elever, foreldre og lærere blir 

tirsdag 15. oktober klokka 19 i Pinderudstua. Avslutning av 

TenTro blir under høytidsgudstjenesten 1. pinsedag den 8. juni 

neste år. 

Bønne-

møter 
Bønnemøtene starter nå 

opp igjen, med møter på 

tirsdager i oddetallsuker 

klokka 19. Samlingene vil ha en varighet på cirka en time. Det 

er en trofast gjeng som samles til "forfriskning og inspirasjon", 

og overskriften for bønnemøtene blir det som står i Matteus 

7:7: "Fortsett å be"! Selve verset er slik: "Be, og det skal bli gitt 

dere. Let og dere skal finne. Bank på, og det skal bli åpnet for 

dere." - Vi skal bevege oss innenfor alle disse tre nivåene i bønn 

som Jesus lærer oss her, forteller Astri Ringås. Hun skal lede  

bønnemøtene, og Rakel Hagen skal lede lovsangen. - Dette blir 

spennende, fortsetter Astri, som håper å se deg på møtene ut-

over høsten. Hun ønsker unge og eldre velkommen til å være 

med i bønnetjenesten.  

- Be for valget 
9. september er det Stortingsvalg, og valg-

kampen har pågått en god stund allerede. - 

Vær med å be for alle de drøyt fire tusen som 

stiller til valg i alle fylker og fra alle partier i 

høst, at de i denne spesielle perioden skal få 

oppleve Guds godhet og omsorg, at deres 

familier og ekteskap skal komme styrket ut av 

valgkampen, og at deres politiske ståsted skal 

bli kommunisert klart og tydelig for velgerne, oppfordrer Kristent 

Ledernettverk med Arnfinn Clementsen (bildet) i spissen. Han vil 

at menigheten også er med og ber for medias rolle i videreformid-

lingen av valgkampen. - Vi ber at det blir en redelig og respektfull 

tone mellom kandidatene, at velgerne får et sant bilde av hva 

hvert parti står for og at sentrale kristne samfunnsverdier får fylle 

debattene og fokuset frem mot valget, sier Clementsen. 

Korsang 
Sangkoret ISOP starter opp igjen med øvinger hver mandag 

klokka 19 fra og med 9. september.  Korets store happening i 

høst er konserten koret holder søndag 10. november. Kan du 

tenke deg å være med i sangkor og i et trivelig fellesskap, så ta 

kontakt med lederne Sidsel Juul Theisen (951 60 274) eller Ann 

Helen Lien (916 99 845) for mer informasjon.  

Tilbud for de minste 
Jesus Kidz er for 

barn fra 2 år og 

fram til de har 

gått ut 3. klasse. 

De samles paral-

lelt med kvelds-

gudstjenestene 

på søndager. - Vi 

starter et kvarter 

ut i møtet og 

holder på en 

time, kan koordinator Gunn-Elin Bakke fortelle. Medlems-

kontingenten er ett hundre kroner for hvert halvår. Ved inn-

betaling av kontingenten mottar barnet ei t-skjorte  >>>     

Utgiver av PK Nytt: 

Pinsekirken Elverum 

- tilsluttet Den Norske  

Pinsebevegelsen 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

med Jesus Kidz logoen på. - Vi ønsker at denne tas på hjemme 

slik at de er klare for samling da de kommer til gudstjenesten, sier 

Gunn-Elin. Jesus Kidz-samlingene inneholder en kort andakt, 

sang, musikk, lek og konkurranser. I tillegg legges det inn en liten 

matpause.  
 

De søndagene det er formiddagsgudstjeneste, og ikke Jesus Kidz, 

er det åpent for fri lek i lekerommet. 

Endringer 

Lederskapet i Pinsekirken 

endres. Patricia Iversen 

har flyttet for å studere, 

og Bianca Vlastuin har 

varslet at hun ønsker av-

løsning fra tjenesten. Le-

derskapet har imidlertid 

kommet fram til at endringene og valgene gjøres i årsmøtet i fe-

bruar 2014. I praksis betyr dette at Bianca fortsetter i Lederskapet 

fram til årsmøtet, mens Patricia ikke blir erstattet i høst. Leder-

skapet reduseres midlertidig fra 5 til 4 personer: Rolf Skavern jr., 

Bianca Vlastuin, Tore-Bjørn Ringås og Ragnhild Skavern.  
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