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 Leder 
…og de holdt seg daglig, og 

med ett og samme sinn i 

templet… (Apg. 2;46) 

 

..og la oss ikke holde oss bor-

te når menigheten vår sam-

les…heller oppmuntre hver-

andre.. (Hebr. 10;25) 

 

De første kristne var daglig sammen. Vi har vår ukentlige stor-

samling på søndager. Det er så oppmuntrende å se mange mø-

tes for å tilbe Gud. En slik god vane kan ha stor betydning for 

oss og for generasjoner etter oss. Pinsekirken var en sterk 

grunn til at Astri og jeg valgte å bli værende i Elverum etter 

utdanningen, og vi har ikke angret. 

 

Menighetsprofilen som vi målte ved påsketider, viser at Inspi-

rerende Gudstjenester er vår laveste score. La oss i flokk løfte 

gudstjenesten opp til å bli vårt flaggskip! Ved din tilstedeværel-

se, ditt bidrag, ditt smil, din forbønn, din talentutøvelse, din 

nådegavebruk, din vennlighet og din lovprisning, gjør du en 

forskjell for hele «kroppen», hele Pinsekirken.  

 

Det er et privilegium å få være med og se at Jesus bygger sin 

kirke i Elverum. Jeg gleder meg til alt det spennende som Her-

ren har for oss dette høstsemesteret. Vi vil sikkert savne Hege 

og Rolf i førersetet, men med så mange gode og dyktige medar-

beidere vil det nok gå fint. Vi velsigner dem, og ønsker dem en 

god permisjon! Når nå også Ida er på plass i leilighet i andre 

etasje, og klar for å arbeide i menigheten, sammen med mange 

frivillige, går vi en flott høst i møte.  

 

La oss utvide våre grenser i våre liv og vår tjeneste! Vi er i en 

viktig «utvidelsesprosess» med byggsaken også, og la oss fort-

satt be om at Guds vilje skjer.  

Tore Bjørn Ringås 
torebjrn@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 7. september 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Ingar Bøe fra Lia gård taler. 

 

 

Søndag 14. september 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Ida Marie Bråthen taler. 

Jeanne Nsengiyumva med 

team leder lovsangen. 

 

 

Søndag 21. september 

Kl. 17: UNGudstjeneste. 

Anders Ringås taler. 

 

 

Søndag 28. september 

Kl. 17: Konsert med  

jentegruppa Seven.  

Se egen omtale. 

 

 

*** 

 

Søndag 5. oktober 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler. 

Eirik Solend med team  

leder lovsangen. 

Samlinger 
 

 

 

Connect kl. 19 

Mandag 01.09. 

Mandag 08.09. 

Mandag 15.09. 

Mandag 22.09. 

Mandag 29.09. 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 22.09. 

Mandag 29.09. 

 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  04.09. 

Tirsdag 18.09. 
 

 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 09.09. Moen. 

Tirsdag 16.09. Jotunhaugen. 

Tirsdag 23.09. Moen. 

Onsdag 24.09. Sætre.  

Tirsdag 30.09. Lyngholtet.  

 

The Message kl. 19.30 

Fredag 05.09. 

Fredag 12.09. 

Fredag 19.09. 

Fredag 26.09. 

 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 20.09. Laser Tag. 

September 2014 

Årgang 14 - 8. utgave 

PK Nytt 

Mange liker  

Pinsekirken 
Vi passerer nå 600 likes på 

menighetens Facebook-side. 

Nesten daglig får siden nye 

følgere. Det liker vi! 

Konsert 
Jentegruppa 

Seven hol-

der konsert i 

Pinsekirken 

søndag 28. 

september 

klokka 17.  
 

Seven ble 

startet i 

2003 og har 

hele tiden 

vært aktive 

kristne bar-

neartister. Medlemmene har i disse årene solgt over 55 tusen 

barnecd-er, gitt om lag 70-80  konserter i året og har besøkt 

alle landets fylker!  
 

Nå er jentegruppa altså i Hedmark. Det er gratis inngang til 

konserten i Elverum.  

Vil du bli med i en  

husgruppe? 
Ønsker du å bli med i ei husgruppe i høst, så ta kontakt med 

koordinator Aina Skjøthaug på mobilnummer 450 13 311. Hver 

gruppe består av 8 til 12 personer. Til sammen er det 10-12 

grupper i menigheten med samlinger annenhver uke.  

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=WbJ6HqOm_eV87M&tbnid=8jjLvKhb_KBsfM&ved=0CAgQjRw&url=http%3A%2F%2Ftjensvoll.labora-portal.no%2FForside%2Ftabid%2F1054%2Fctl%2Fdetails%2Fitemid%2F10494%2Fmid%2F14816%2Fseven-jentene-i-tj


 
 

Fødselsdager 
 

September 
04.09. Sissel Marie Aronsen 

06.09. Robert Johannesen - 40 år! 

06.09. Rolf Skavern jr. 

07.09. Ester Brådalen 

08.09. Fredric Ndayitwayeko 

09.09. Tom Alvin Fossen - 60 år! 

11.09. Øystein Bakke 

12.09. Norma Iversen 

15.09. Finn Wettermark 

17.09. Svein Skretting 

17.09. Kine Olsen Otterstad - 20 år! 

18.09. Kristine Rølsåsen 

20.09. Iris-Katrin Nordal 

20.09. Iselin Skavern 

20.09. Sonja Hammer 

22.09. Stian Skavern 

25.09. Øivind Skavern 

25.09. Martin Ødegården 

26.09. Arild Skavern - 50 år! 

Nye i ung-

domsstyret 

Øivind Skavern (øverste bildet) 

og Ida Marie Bråthen (nederste 

bildet) er nylig tatt  inn i me-

nighetens undomsstyre. Fra før 

sitter Jeanette Ødegaarden, 

Ingrid Skavern, Tormod Skavern, Erlend 

Havdal og leder Iselin Skavern. 

Legges ut for salg 
På det ekstraordi-

nære årsmøtet i 

august fikk Leder-

skapet klarsignal 

til å legge ut me-

nighetens eien-

dom i Anne Moes 

gate for salg. Før 

et endelig salg 

kan finne sted 

kreves det likevel 

et nytt årsmøte-

vedtak.  

 

Flere alternativer 

Det er foreløpig ingen konkrete planer for nytt kirkebygg, men 

byggkomiteen jobber med flere alternativer. Blant annet er det 

innledet samtaler med utbyggerne av tomta på nordsiden av Ha-

marveien vis-a-vis Terningen Arena. Også konkrete bygg i bykjer-

nen blir undersøkt om kan være brukelige som fremtidig kirkelo-

kale.  

Nå fyller vi kinoen 

Filmen Heaven is for real blir vist på Elverum kino i septem-

ber. Dette er en kristen film, og nå kan du være med å vise at 

kristne filmer har et stort publikum, ved at du møter opp for å 

se. Målet er å fylle kinosalen. - I jobben med YESHUA-filmen 

har vi møtt folk i filmbransjen som ikke har tro på kristne film-

er i det europeiske kinomarkedet. I USA går det, men ikke i 

Europa. Da vi hørte dette bestemte vi oss for å bevise det mot-

satte, sier Robert Muren. Sammen med kona Elizabeth lanserer 

de nå altså en kristen film på kinolerretet blant annet i Elve-

rum. Filmen bygger på boka med samme tittel, «Himmelen er 

på or`ntli», og som har vært en bestselger på New York Time 

sin liste. I Norge har boka solgt i over 30 tusen eksemplarer. 

Dette er historien om 4 år gamle Colton Burpo som blir alvorlig 

sjuk, kommer til himmelen og møter Jesus! Det er foreløpig 

ikke bestemt endelig dato for når filmen vises. Dette vil bli gjort 

kjent gjennom media og våre hjemmesider. 

Mange begynner på TenTro 
Ny sesong med TenTro-

undervisning starter snart opp 

igjen. I år blir det rekordstor 

deltakelse med 13 påmeldte til 

nå.  

 

TenTro er Pinsekirkens alter-

native konfirmasjonsundervis-

ning. Det er fortsatt mulighet 

til å melde seg på, og det gjø-

res ved å ta kontakt med Kris-

tin Ødegården (bildet) på mobilnummer 909 81 350. 

Ansvarlig utgiver 

av PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Pinsekirken vurderes solgt. Prisantydning ca. 5 

millioner.  

Mandag 1. september klokka 19 begynner Connect på igjen i Pinse-

kirken. Connect er for ungdom som er nysgjerrig på å få vite mer 

om Gud og Jesus. Kveldene fylles med undervisning, samtaler, 

bønn og lovsang. Og selvfølgelig—det skal være sosialt og hyggelig 

med servering av kveldsmat. Connect-samlingene ledes av Ida 

Marie Bråthen. 

Elisabeth og Robert Muren satser på fullt hus i Elverum 


