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 Leder 
Se på Jesus! 

 

Det finnes ikke sterkere lys, det 

finnes ingen bedre los til livets 

vandring enn Jesus. Han holder 

oss på stien, han viser oss mulig-

hetene.  

Peter gikk på vannet så lenge 

blikket var festet på Jesus. Når han begynte å tenke på farene 

og stormen rundt seg sank han, men han visste råd: Jesus! Og 

Jesus dro han opp igjen. 

Ting og situasjoner rundt oss kan umerkelig fjerne fokuset fra 

den skatt og de muligheter vi har i Jesus.  

Men, jeg styrer mitt eget fokus, jeg 

velger hva jeg vil se. Ja, vi møter 

utfordringer, noen større enn 

andre. Men, en ting er sikkert, et 

problem med eller uten Jesus ved 

min side, er to helt forskjellige ting! 

La Jesus kaste sitt lys over våre problemer og utfordringer. 

 

Avslutter med 1.vers fra en sang jeg er glad i: 

Tett ved sida mi går Jesus, alltid vil han vera der 

Eg treng ikkje gå og ottast, når eg fylgjer Jesus her. 

 

Rom. 8.31: Hva skal vi si til dette? Er Gud for oss, hvem er da i 

mot oss? Salme 121.2: Min hjelp kommer fra Herren, himme-

lens og jordens skaper. 

Svein Skretting 
sveinskretting@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 5. oktober 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler. 

Eirik Solend med team  

leder lovsangen.  

Nattverd. Kafé. 

 

Søndag 12. oktober 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Patricia Iversen taler.  

                               

Søndag 19. oktober 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Sigmund Kristoffersen  

(leder av Pinsebevegelsens 

Lederråd) taler.  

Kollekt til TV-aksjonen for 

Kirkens Nødhjelp.  

Kafé. 

                                

Søndag 26. oktober 

Kl. 17: Lovsangsgudstjeneste. 

                                 

*** 

 

Søndag 2. november 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Carlos Fumero taler. 

Nattverd. Kafé. 

Samlinger 
 

 

 

 

Connect kl. 19 

Mandag 06.10. HØSTFERIE. 

Mandag 13.10. 

Mandag 20.10. 

Mandag 27.10. 
 

 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 06.10. 

Mandag 13.10. 

Mandag 20.10. 

Mandag 27.10. 
 

 

 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  07.10. 

Tirsdag 21.10. 
 

 

 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 07.10. Moen. 

Onsdag 08.10. Sætre. 

Tirsdag 14.10. Jotunhaugen. 

Tirsdag 21.10. Moen.  

Tirsdag 04.11. Moen. 
 

 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 02.10. 

Torsdag 16.10. 

Torsdag 30.10. 
 

 

 

The Message kl. 19.30 

Fredag 03.10. 

Fredag 10.10. HØSTFERIE. 

Fredag 17.10. 

Fredag 24.10. 

Fredag 31.10. 
 

 

 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 18.10. Fotball. 

Oktober 2014 

Årgang 14 - 9. utgave 

PK Nytt 

Kinobesøk til 

himmels 
Det var knyttet stor spenning til 

visningen av filmen «Heaven is 

for real» på mange av landets 

kinoer i september. I Elverum 

fikk hele 155 personer sett den 

kristne filmen i Veslestua! Det var 

moro å se at kristenfolket kjente sin besøkelsestid og støttet 

opp om dette viktige arbeidet med å få kristne filmer til kino-

lerretene. «Heaven is  for real» havnet på en god tredjeplass 

over sette filmer i Norge i september!  

«La Jesus kaste 

sitt lys over våre 

problemer og 

utfordringer» 

Bli med på  

jentelunsj 
Pinsekirken gjentar suksessen fra 

i fjor og arrangerer Jentelunsj 

lørdag 25. oktober klokka 12 til 

14.  

 

Linn Byberg (bildet) fra Filadelfia 

Hamar taler, og Kristina Wøhni 

står for sang og musikk!  

 

- Vi oppfordrer alle damer i me-

nigheten, uansett alder, til å delta. 

Og ta gjerne med deg en venninne 

eller to, oppfordrer Sissel Aron-

sen på vegne av arrangementko-

miteen.  

Linn Byberg fra Hamar 

taler under Jentelunsjen i 

Elverum. 

http://www.christianfilmdatabase.com/wp-content/uploads/2011/05/91IWrYX7vdL._SL1500_.jpg


 
 

Fødselsdager 
 

Oktober 
 

04.10. Simen Skavern - 20 år! 

06.10. Emmanuela Vyamungu 

11.10. Rem Ruat Bawikou 

14.10. Rakel Hagen 

19.10. Augusta Høiby 

24.10. Hanna Skavern 

25.10. Anita Høiby Gotehus 

31.10. Laura Patricia Cañizares Aguirre 

31.10. Åsmund Skavern 

Pinsebevegelsens lederkonfe-

ranse er i endring og utvides 

ut til regionene, nærmere der 

menighetene befinner seg. For 

Hedmark og Oppland arrang-

eres det LED14 Regionalt på 

Hedmarktoppen Folkehøg-

skole 18. oktober. Lederskapet 

håper på stor deltagelse fra 

Pinsekirken. OBS! påmelding 

innen 1. oktober til Lars Aasen: laaasen@gmail.com.  

 

Denne konferansen er for flere enn pastorer og forkynnere. Alle 

med interesse for menighetsarbeid kan delta. Temaet for årets 

regionale LED-samlinger Jeg vil bygge min menighet, fordi 

Gud elsker verden. 

Mitt vitnesbyrd 
Stafettpinnen har vært et bra innslag i arbeidet med inspirerende 

gudstjenester, og arbeidsgruppa i Naturlig Menighetsutvikling 

ønsker å videreføre ordningen. Vi har nå hatt "Min sang" og "Mitt 

Skriftsted", og fra 12. oktober blir det "Mitt vitnesbyrd" som er 

tema for stafettpinnen. Dette gir gudstjenestegjengerne mulighet 

til å fortelle om noe som Gud har gjort eller gjør for deg, eller Hva 

han er eller betyr for deg. Dette skal ikke erstatte talene, så det 

settes en begrensning på 5 minutter for fremføringen av vitnesbyr-

det. 

Bønn og faste 
Tirsdag 21. oktober er det bønn- og fastedag for Pinsekirken 

Elverum, med spesielt fokus på byggsaken. Det jobbes godt og 

effektivt av byggkomiteen, og vi må alle be Herren om ledelse i 

arbeidet. Vi ønsker å se Hans løsning på våre ønsker. Dagen 

avsluttes med felles bønn- og fastemøte klokka 19. 

Ny gruppe for unge voksne 
Det er gledelig at stadig flere ønsker seg inn i felleskap i hus-

grupper. Nå er det flere unge voksne som vil danne ny hus-

gruppe for personer i alderen ca 20-30 år. Det er  Tonje og 

Øystein Oord i Kirkeveien 180 som blir gruppeledere og de har 

oppstart allerede 2.10 hjemme hos seg. Interesserte melder seg 

til Tonje på mob 40547179, eller Øystein på mob 98072885.  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Workshop for mellomledere 
Det blir ikke mellomledersamtaler med lederskapet denne høsten. 

I stedet ønsker lederskapet å samle alle mellomlederne til en inspi-

rasjonskveld hvor vi ser på tjenestene og oppgavene på bredt 

grunnlag, og kan dra veksler på hverandres roller.  
 

Tirsdag 28. oktober blir det derfor workshop og kveldsmat for 

mellomledere.  

Ny leder i økonomiutvalget 
Knut Torger-

sen (bildet til 

høyre) går 

inn som ny 

leder for 

Økonomiut-

valget i PK 

etter Arild 

Skavern 

(bildet til 

venstre).  
 

Arild måtte slutte på grunn av nye retningslinjer i Skatt Øst, som 

er hans arbeidsgiver. Han har gjort en flott innsats i Økonomiut-

valget, og nå går Knut inn i oppgavene i en allerede godtfungeren-

de gruppe.  
 

Takk for innsatsen til Arild, og lykke til med arbeidet Knut! 

Ny kjøkkensjef 
Lederskapet takker Hilde Opdahl for innsatsen som kjøkkenle-

der gjennom de siste årene. Hun har nå overgitt oppgaven til 

Mimmi Kvernmosæter. Mimmi har dermed ansvar for organi-

sering av kjøkkenet samt vasketurnus i menigheten. 

Oppstart TenTro  
Torsdag 2. oktober 

klokka 19 er det 

informasjonsmøte 

for årets TenTro-

deltakere og deres 

foresatte. Første 

ordinære TenTro-

samling blir tors-

dag 16. oktober 

klokka 19, og der-

etter samlinger hver uke frem til jul. I år er det 12 elever, og 

dette er ny rekord i Pinsekirken. Lærere i år er Mukanisa So-

lend, Øyvind Gotehus, Ida Marie Bråten og Kristin Stenshjem-

met Ødegården. Konfirmasjonen blir søndag 24. mai 2015 i 

Kulturhusets store kinosal. 

http://www.tentro.no/artikler/tentroaret-2013-2014

