
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Tore Bjørn Ringås 

Holbergs veg 9 

2407 Elverum 

Mobiltelefon: 

41674033 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

 Leder 
Menigheten jobber med spen-

nende tanker om nytt og større 

kirkebygg. Det er mange mu-

ligheter i byen til å bygge, kjø-

pe eller leie. Vi kjenner på en 

utålmodighet etter at noe 

konkret skal utkrystallisere 

seg, så vi kan gå i gang med 

spade, malerkost og sandpapir. Og midt oppi dette merker vi at 

Gud berører oss. Vi har hatt sterke bønnemøter, en gripende 

jentelunsj med fullt hus, Teltet har hatt en overveldende av-

slutning av sesongen og lovsangsgudstjenesten bragte oss inn i 

Guds nærvær. Jeg vender stadig tilbake til ordene i Bergpreke-

nen om å søke Guds rike 

først, så skal vi få alt det 

andre i tillegg. Gud ønsker at 

vi kommer nærmere Han, 

hviler i Hans armer og kjen-

ner hvordan Han velsigner 

og iverksetter planene for oss. Jeg tror at Gud vil vi skal ha nye 

og bedre lokaler, og Han har vegen klar for oss. Likevel er det 

enda viktigere at vi kommer tettere inn i relasjonen med Han. 

«Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så 

vil jeg gi dere hvile.» Matteus 11.28. Her kan vi legge av vårt 

eget strev som vi blir så slitne av, og så kan vi hvile i Ham som 

gir oss alt vi trenger. Jeg har tro på hvilen i Gud, også i arbeidet 

med å komme inn i et stort og godt kirkebygg. 

Ragnhild Skavern 
ragnhild.skavern@elverum.kommune.no 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 2. november 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Carlos Fumero taler. 

Nattverd. Kafé. 

 

Søndag 9. november 

Kl. 17: Tema-gudstjeneste  

"En hyllest til livet".  

Maria Aanje fra Menneske-

verd og Bianca Vlastuin 

taler. ISOP synger. 

 

Søndag 16.november 

Kl. 17: Ung gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler. 

DT Hedmarktoppen Folke-

høgskole og Team fra Ung-

dom i Oppdrag. 

 

Søndag 23. november 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Håvard Skavern taler. 

 

Søndag 30. november 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Sven-David Gustavsen 

taler. Gruppa MEM fra Ha-

mar synger. 

 

*** 

 

Søndag 7. desember 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

 

Samlinger 
 

 

 

 

Connect kl. 19 

Mandag 03.11. 

Mandag 10.11. 

Mandag 17.11. 

Mandag 24.11. 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 03.11. 

Mandag 10.11. 

Mandag 17.11. 

Mandag 24.11. 
 

 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  04.11. 

Tirsdag 18.11. 

 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 12.11. i Frelsesarmeen. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 04.11. Moen. 

Tirsdag 18.11. Moen. 

Onsdag 19.11. Sætre. 

Tirsdag 25.11. Jotunhaugen. 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 13.11. 

Torsdag 27.11. 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 07.11. 

Fredag 14.11. 

Fredag 21.11. 

Fredag 28.11. Avreise hyttetur 
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 08.11. Pizza-verksted. 

November 2014 

Årgang 14 - 10. utgave 

PK Nytt 

Inspirert 
Det ble ny form på 

mellomleder-

samtalene i høst. Fra 

å være en individuell 

samtale mellom Le-

derskapet og hver 

enkelt mellomleder, ble det i stedet et møte 28. oktober hvor 

alle mellomlederne var samlet til en inspirasjonskveld. - Vi tror 

at det er viktig for oss at vi ser at vi til sammen utgjør Kristi 

kropp, og at vi kan bruke talentene våre i arbeidet i Guds rike, 

sier Ragnhild Skavern på vegne av Lederskapet i menigheten. I 

møtet kom det fram mange ideer og forslag for menighetsut-

vikling som det nå blir jobbet videre med.  

«Vi kjenner på en 

utålmodighet etter 

at noe konkret skal 

utkrystallisere seg» 

Menneskeverd 
Pinsekirken ønsker å sette søkelyset 

på livet, og særlig det ufødte og nyfød-

te livet. Overskriften for gudstjenes-

ten den andre søndagen i november 

er En hyllest til livet. Maria Aanje 

(øverste bildet) fra organisasjonen 

Menneskeverd taler i gudstjenesten. 

Det gjør også vår egen Bianca 

Vlastuin (nederste bildet), og ISOP 

synger.  
 

Menneskeverd er en livsvernorganisa-

sjon som arbeider for livsrett, likeverd 

og livshjelp. Og Banca og mannen 

Gert starter over nyttår stiftelsen Life-

house i Elverum, som vil bli et hjem 

for unge, enslige gravide, som vil be-

holde barnet sitt, og trenger støtte og 

hjelp. 
 

Søndag 9. november hyller vi livet, og Han som ga oss det! 



 
 

Fødselsdager 
 

November 
 

01.11. Marlon Wøhni 

02.11. Marianne Johannesen - 45 år! 

03.11. Gisle Brubakken 

04.11. Renovat Nzeyimana 

07.11. Torbjørn Evensen - 70 år! 

07.11. Levi Iversen 

11.11. Jeanne Nsengiyumva - 35 år! 

13.11. Hilde Opdal 

14.11. Robert Ormstad 

22.11. Ståle Sveen - 50 år! 

23.11. Gert Vlastuin 

24.11. Kristina Wøhni 

25.11. Eva Storholm 

29.11. Patricia Iversen 

29.11. Anders Ringås 

Sterke vitnesbyrd 

 

 

 

 

 

 

 

Da det ble arrangerte Kvinnelunsj 25. oktober, tok om lag 50 

damer turen til Pinsekirken for å dele fellesskapet, og for å la 

seg inspirere. Mange ble berørt.  I løpet av lunsjen fikk de frem-

møtte høre sterke vitnesbyrd av tre kvinner som hadde opplevd 

helbredelse, frelse og det å bli ledet av Den Hellige Ånd. Histo-

riene bekrefter Guds store nåde. Mange av de fremmøtte var 

ikke typiske kirkegjengere, men vitnesbyrdene berørte alle.  
 

Det var riktig nok ikke bare damer som var i ilden under Kvin-

nelunsjen. Kristina Wøhni, som sto ansvarlig for det musikals-

ke under lunsjen, had-

de invitert med seg 

Tom Fogh og Håvard 

Skavern på henholds-

vis piano og gitar.  
 

Elizabeth Muren for-

talte om hvordan hun 

som femåring gjemte 

seg under dyna og 

snakket med Gud om 

alt hun lurte på. Videre 

delte hun mange av 

sine erfaringer om 

hvordan Gud har le-

det henne på overna-

turlig vis i mange an-

ledninger.  

Bryllup 
Sissel Marie Aronsen og Jorge 

Saucedo gifter seg lørdag 1. no-

vember. Både vielsen og bryllups-

festen blir i Pinsekirken. Våre 

beste lykkeønskninger! 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Pizza-verksted 

Lørdag 8. november er det klart for tredje samling denne høs-

ten for gutter og jenter i aldersgruppen 9 til 12 år. The Betweens 

arrangerer denne gangen pizza-verksted. I fellesskap skal barna 

lage pizza, dekke bord og spise det de lager. Kiosken er også åpen, 

så det er greit å ta med litt lommepenger.  

 

The Betweens vil gjerne ha med flere. Vet du om noen i aktuell 

aldersgruppe, så inviter dem gjerne til å bli med. Nye kan ta kon-

takt med Ragnhild Skavern for mer informasjon (99425968).  

 

The Betweens samles lørdag en gang i måneden fra klokka 15 til 

17. 

Ungdommer i praksis 
10. til 16. november 

er et titalls ungdom-

mer fra disippeltre-

ningslinja ved Hed-

marktoppen Folke-

høgskole i menighets-

praksis i Pinsekirken. 

De kommer til å delta 

på Connect, sangan-

dakt, felles bønn for byen, husgrupper, Tentro, The Message, ung-

domsmøte på lørdag og Ung-gudstjeneste på søndag. Praksisuka 

avsluttes med stor ungdomshelg i Elverum, der også Ungdom i 

Oppdrag deltar.  

Arrangementskomiteen var svært 

fornøyd med oppslutningen og gjen-

nomføringen av Kvinnelunsjen. F.v. 

Aina Skjøthaug, Patty Cañizares 

Aguirre, Sissel Aronsen og Raquel 

Jimenez. 

Bygge eller kjøpe nytt? 
Menigheten kommer stadig 

nærmere en avklaring om vi 

kommer til å gå for tomtekjøp 

eller å kjøpe et bygg, men fore-

løpig er ikke noe avklart. Bygg-

komiteen er i dialog med kom-

munen, mulige utbyggere og 

gårdeiere.  

- Vi ønsker fortsatt mye forbønn for byggkomiteen og Leder-

skapet om at vi tar riktige valg, sier ledende eldste Tore Bjørn 

Ringås (bildet). 

http://helleskitchen.files.wordpress.com/2013/09/img_9134.jpg

