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 Leder 
Et nytt år venter. 
 

Kanskje må du se tilbake 

på et år som ikke ga deg 

det du ønsket i 2013?  

Men gi ikke opp! Hold fast 

på håpet ved overgangen 

til et nytt år.  
 

Jesaja skildrer overgangen 

fra det gamle til det nye 

slik: ”tenk ikke på det som 

hendte før, akt ikke på det 

som en gang var! Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede 

fram. Merker dere det ikke?” (Jes. 43,18-19). 
 

Nå ”starter vi på nytt” igjen. 

Kanskje blir året 2014 året for det store gjennombruddet; i ditt 

trosliv, i jobben din, i menigheten, i familien din, for helsa di, 

for økonomien din, osv...? Ha forventninger for det nye året. 

Gud vil deg bare godt og det er ingen ting du kan gjøre, eller 

ikke gjøre, for 

at Han skal 

elske deg mer. 
 

Personlig har vi 

forventninger 

til et gjennom-

brudd i byggsaken vår i 2014. Vi trenger virkelig et nytt bygg 

FØR vi kan vokse ytterligere. Dette ”fjellet” må vi be om at flyt-

ter seg, fordi det står i veien for oss! 
 

Det er godt at vi kan ta Herrens velsignelse med oss inn i det 

nye året: 

”Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse 

over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi 

deg fred!” (4. Mos 6, 24-26). 
 

Takk for alt vi fikk oppleve sammen i 2013,  

med ønske om et velsignet godt nyttår 2014. 
 

Vennlig hilsen Hege & Rolf 

Rolf Skavern jr. 
rolf.skavern@online.no 

 

Hege Skavern 
hege.skavern@hihm.no 

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 5. januar 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Anders I. Ringås taler. 

Nattverd. 

 

Søndag 12.januar 

kl.17:00 Gudstjeneste.  

Øyvind Gotehus taler.  

DT-Hedmarktoppen deltar. 

 

Søndag 19. januar 

kl. 17:00 UNGgudstjeneste. 

Elizabeth F. Muren taler 

og synger.  

Dåp og medlemsopptak. 

 

Søndag 26. januar 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Elizabeth F. Muren taler. 

Eirik Solend med team 

leder lovsangen. 

 

*** 

 

Søndag 2. februar 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Rolf Skavern taler.  

Nattverd.  

Daniel Lexander leder 

lovsangen 

Samlinger 
 

 

Jesus Kidz kl. 17.30 

Søndag 05.01. 

Søndag 12.01. 

Søndag 19.01. 

Søndag 26.01. 
 

Sangandakter kl. 11 

Onsdag  08.01. Sætre. 

Tirsdag  14.01. Moen. 

Tirsdag  28.01. Moen. 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag 14.01. 

Tirsdag 28.01. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 15.01. i Den Norske Kirke 
 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 09.01. 

Torsdag 23.01. 

  

Studentsamling kl. 19.30 

Onsdag 08.01. 

Onsdag 015.01. 

Onsdag 22.01. 

Onsdag 29.01.  
 

 

The Message kl. 19:30 

Fredag 03.01. 

Fredag 10.01. 

Fredag 17.01. 

Fredag 24.01. 

Fredag 31.01. 
 

 

The Betweens kl. 15 

Lørdag  11.01. 

Januar 2014 

Årgang 14 - 1. utgave 

PKPK NyttNytt 

 

”Kanskje blir året 2014 

året for det store  

gjennombruddet”   

 

Dåp og medlemsopptak 

Det er alltid hyg-

gelig med dåp og 

det å kunne 

ønske nye med-

lemmer velkom-

men inn i menig-

hetsfellesskapet.  

 

Allerede søndag 

19. januar er 

det gudstjeneste med dåp og medlemsopptak.  

 

Det er mulighet for flere å melde seg på. Vil du døpe deg eller 

vil du ha en samtale med noen om dåp, så ta gjerne kontakt 

med noen i menighetens lederskap.  

Godt nytt år! 



 
 

Fødselsdager 
 

JANUAR 
03.01. Aina Skjøthaug 

05.01. Olav Gotehus 

05.01. Grethe Borge - 70 år! 

05.01. Eugenié Bamboneyeho 

08.01. Christian Iversen - 25 år! 

11.01. Ida Marie Bråthen - 20 år! 

23.01. Knut Egil Torgersen 

24.01. Stephen Olsen 

24.01. Wigdis Skavern 

28.01. Pål Kulstad - 75 år! 

29.01. Mari Skavern 

30.01. Torhild Haaland Jensen 

Ung bibelgruppe 
-Vi har blitt lagt på hjer-

tet å starte en Bibelgrup-

pe for ungdom født i år 

2000. Hensikten er at 

ungdommene kan bli 

bedre kjent med Gud, 

Jesus og Den Hellige 

Ånd, forteller initiativta-

kerne Mukanisa Solend 

og Aina Skjøthaug.  Det 

blir samlinger i PK annenhver fredag i forkant av The Message. 

Tanken er å starte med en enkel middag klokka halv seks og 

fortsette med bibelundervisning og bønn fram til The Message 

begynner. - Et av målene er at ungdommene skal få et person-

lig forhold til Gud og få erfaring med hvem Gud er, understre-

ker initiativtakerne. Første samling er 17. januar. Ungdommer i 

aktuell alder får skriftlig informasjon. Påmelding innen 10. 

januar.  

Hjelp til 

andre 
Vi er imponert 

over Frelsesarme-

ens arbeid både 

nasjonalt og lokalt. 

Pinsekirken ønsker 

derfor å gi støtte til 

det arbeidet Frelsesarmeen gjør, og i desember ble det samlet 

inn 10 tusen kroner som blir gitt til Frelsesarmeen i Elverum 

som en gave fra Pinsekirken, i tillegg til at Pinsekirken har 

hjulpet til på dugnad i jule– og nyttårshelgen. 

 

Under gudstjenesten på julaften ble det samlet inn penger til et 

dagsenter for barn i Paraguay. Senteres drives av Mirian og 

Alfredo som er svigerinne og bror til Norma Iversen. Det ble 

samlet inn 5.500 kroner. Pengene blir sendt med Norma og 

Levi Iversen når de senere denne måneden reiser til Paraguay.  

Akrobatikk 
The Betweens 

skal i januar 

svinge seg i turn-

ringer, ta salto på 

trampoline, ba-

lansere på skran-

ke og slenge seg i 

svingstativet.  

 

Lørdag 11. januar inntar betweenerne nemlig turnhallen på 

Terningen Arena. Det er oppmøte på Pinsekirken til vanlig 

tid—altså klokka 15. Henting på Terningen Arena klokka 18. 

Aktivitetene er gratis å delta på, men medlemskontingenten 

for å være med på The Betweens er 100 kroner i året. 

Vår alles Hege skal feires 
I desember fylte Hege  Skavern 

50 år, og det må feires! Pinsekir-

ken Elverum inviterer til stor 

fest lørdag 25. januar klokka 17. 

Dette blir en fest for ungdom og 

voksne, både deg som har en 

tilknytning til Pinsekirken og 

andre.  

I stedet for personlige gaver 

ønsker Hege penger til symaski-

ner for unge damer som er ele-

ver ved yrkes– og bibelskolen i 

Coimbatore i India som drives 

av Trosgnisten. Gaven kan gis 

under festen.  

Lederskapet står for arrange-

mentet og ønsker påmelding fra alle som ønsker å delta på festen. 

Send SMS eller ring 

til Ragnhild Skavern 

på telefon 99 42 59 

68 innen 10.januar. 

Har du noe du øns-

ker å bidra med 

under festen vil vi 

gjerne vite om det 

også. Vi satser på en 

innholdsrik og un-

derholdende kveld 

sammen hvor vi kan 

hylle Hege som vi 

er så glad i. 

Team fra Hedmarktoppen 
I januar får menigheten igjen besøk av elever fra Hedmark-
toppen folkehøyskole. I alt 14 ungdommer fra DT-linja kom-
mer helga 10. til 12. januar, og skal være med på The Message 
på fredag og gudstjenesten på søndag.  

Bildet: Indiske kvinner på sømlinjen ved  

yrkes- og bibelskolen.  
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