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Anne Moes gate 3 
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 Leder 
”Lær meg å kjenne dine tanker og 

øves i å tenke dem”  
(tekst: Jakob Paulli 

1902). 

Denne salmestrofen har jeg båret i 

meg som en bønn gjennom hele høs-

ten. Jeg har ikke hatt fri fra å tenke 

og be, selv om jeg har hatt fri fra pas-

torrollen. 

 

Det er et berikende halvår å se tilba-

ke på. Mange ting har skjedd og vi har fått være deltakende i 

store begivenheter som å bli besteforeldre til lille Jakob den 5. 

oktober, og vie Sissel og Jorge til kone og mann den 1. novem-

ber. 

 

Permisjonstiden har vært en åndelig reise, like mye som at vi 

har reist mye geografisk disse månedene. Blant annet har vi 

hatt anledning til å besøke Louise i Beijing og delta på to kon-

feranser utenriks, samt besøke mange forskjellige gudstjenes-

ter i ulike kirkesamfunn her i landet. Avslutningen min ble en 

stille retreat på Lia Gård. 

 

Nå ”grugleder” både Hege og 

jeg oss til å ta fatt på oppdra-

get som pastorpar igjen. Det 

er en glede å få betjene en 

menighet som vokser både 

innover, utover og oppover. Vi 

ser lyst på fremtiden og vil 

gjerne være med å bygge Guds rike sammen med dere. 

 

I Johannes Åpenbaring 3, 8 leser vi: ”Jeg vet om dine gjer-

ninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, som ingen 

kan stenge.” Alle muligheter ligger foran oss fordi Han har 

åpnet dem!  

Hans veier er høyt over våre veier og Hans tanker er høyt over 

våre tanker (Jesaja 55, 9). Derfor vil vi lære å kjenne dem og 

øves i å tenke dem. Det kan bli til store ting!  

La oss ”innta” det nye året, folkens! 

 

ET VELSIGNET NYTTÅR 2015 ØNSKES DERE ALLE! 

Rolf Skavern jr. 
rolf.skavern@online.no 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 4. januar 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Rolf Skavern jr. taler. 

 

Søndag 11. januar 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Eirik Solend taler.  

 

Søndag 18. januar 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Vidar Børjesson taler. 

 

Søndag 25. januar 

Kl. 17: Gudstjeneste. 

Hege Skavern taler. 

 

*** 

 

Søndag 1. februar 

Kl. 17: Temagudstjeneste 

om Israel.  

Jon Erling Henriksen i 

Norske Pinsemenigheters 

Arbeid i Israel (NPAI)  

taler. 

 

Samlinger 
 

 

Connect kl. 19 

Mandag 05.01. 

Mandag 12.01. 

Mandag 19.01. 

Mandag 26.01. 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag 13.01. 

Tirsdag 27.01. 
 

Nettundervisning 

Tirsdag 06.01. 

Tirsdag 20.01.  
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 14.01. i Elverum kirke. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 06.01. Jotunhaugen 

Onsdag 14.01. Sætre  

Tirsdag 20.01. Lyngholtet 

Tirsdag 27.01. Moen 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 08.01. 

Torsdag 22.01. 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 09.01. 

Fredag 16.01. 

Fredag 23.01. 

Fredag 30.01. 
 

Bønnedag kl. 12 

Lørdag 10.01. 
 

The Betweens kl. 15 

Lørdag 17.01. Spillaften. 

Januar 2015 

Årgang 15 - 1. utgave 

PK Nytt 

«Permisjons-

tiden har vært 

en åndelig  

reise» 

Tilbake 
Hege og Rolf Skavern 

(bildet) tar opp igjen 

pastorgjerningen i Pinse-

kirken fra januar, etter at 

de har hatt permisjon fra vervet i et halvt år. - Vi grugleder oss 

til å ta fatt på oppdraget som pastorpar igjen. Det er en glede å 

få betjene en menighet som vokser både innover, utover og opp-

over, sier pastorparet. Halvåret de har hatt permisjon har de 

benyttet til å reise en god del og oppsøkt ulike menigheter i både 

inn og utland. Hege og Rolf har blant annet besøkt Louise Ven-

heim i Kina, og de har vært med på en kristen konferanse i Eng-

land i tillegg til at de har besøkt en rekke menigheter på både 

Vestlandet og Østlandet for å hente inspirasjon til arbeidet som 

venter i Elverum. - Vi ser lyst på fremtiden og vil gjerne være 

med å bygge Guds rike sammen med dere, 

forteller et optimistisk par. Både Hege og 

Rolf taler i hver sin gudstjeneste i januar.  

Pinsekirken ønsker også å gi Tore Bjørn 

Ringås (nederste bildet) en stor takk som har 

ledet menigheten med stø hånd det halve 

året som Hege og Rolf har hatt permisjon.  



 
 

Fødselsdager 
 

Januar 
 

03.01. Aina Skjøthaug - 50 år! 

05.01. Grethe Borge 

05.01. Olav Gotehus 

05.01. Eugenié Bamboneyeho 

08.01. Christian Iversen 

11.01. Ida Marie Bråthen 

23.01. Knut Egil Torgersen - 55 år! 

24.01. Wigdis Skavern 

          Stephen Olsen 

28.01 Pål Kulstad 

29.01. Mari Skavern 

30.01. Torhild Haaland 

The Betweens  

 

 

 

Første samling i det nye 

året for menighetens 10 til 

12-åringer blir lørdag 17. 

januar klokka 15. Vi mø-

tes til spillaften med åpen 

kiosk. Det legges opp til 

både brettspill og  

elektroniske spill.  

De som deltar kan gjerne ta med spill hjemmefra. I kiosken er 

det mulig å kjøpe brus og godteri. Samlingen er ferdig klokka 

17. 

Aktiv på Facebook 
Pinsekir-

ken har 

vært på 

Facebook 

i om lag 2 

år, og 

stadig får 

siden nye 

følgere. I 

løpet av 

de nær-

meste 14 dagene kommer vi til å ha  750 personer som  har likt 

vår side. Tatt i betraktning menighetens størrelse er dette 

mange.  Bare som en sammenligning har Norges største pinse-

menighet, Filadelfiakirken i Oslo, bare dobbelt så mange likes. 

Pinsekirken bruker Facebook svært aktivt, og legger daglig ut 

bibelvers, oppmuntrende ord, invitasjoner og korte referat med 

bilder fra ulike arrangement.  
 

Målet for 2015 må jo være å passere 1000 likes. Da 

trenger vi hjelp av alle - del siden med dine Facebook-

venner:-) 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Ungdomsleder og redaktør 
Ida Marie Bråthen (øverste bildet) tar 

over som ungdomsleder i menigheten 

fra januar. Hun avløser Iselin Skavern 

(nederste bildet) som har hatt dette 

ansvaret den siste tiden. Ida Marie har 

et brennende  engasjement, og har fra 

før ansvaret for Connect som er ei 

samtalegruppe for ungdom som mø-

tes ukentlig. Nå får hun også ansvaret 

for ungdomsstyret som står bak The 

Message på fredagskveldene, ung 

gudstjeneste, ungdomsmøter og andre 

ungdomsarrangement i regi av Pinse-

kirken.  

Vi vil takke Iselin for innsatsen hun 

har gjort for å ivareta, støtte og hjelpe ungdommene i menigheten. 

 

Ny redaktør 

Fra februar tar Ida Marie også over redaktøransvaret for PK Nytt. 

PK Nytt er Pinsekirkens menighetsblad som utgis en gang i måne-

den. Våre lesere vil etter hvert oppdage at layout og form endres, 

og vil bli mer ungdomsvennlig.  

 

Både ungdomslederjobben og redaktørjobben vil bli lagt inn i 

hennes 50 prosent som trainee i menigheten. 

Bønnedag 
Lørdag 10. januar utlyser Lederskapet bønnedag for menig-

heten. Motto for dagen er: Kom sammen for Guds åsyn! Bønne-

samlingen som blir på tre timer fra klokka 12 vil variere mellom 

stille bønn, forbønn for enkeltes behov, skriftlesning og lov-

sang. Har du spesielle bønneemner som du ønsker menighe-

tens forbønn til, oppfordres du spesielt til å komme. Det kan 

være bønn om helbredelse, løsninger for vanskeligheter du står 

oppe i eller brutte relasjoner. Det er ikke forventet at du må 

være tilstede under hele samlingen. Det er helt greit å bare 

være med på deler av dagen. 

Ungdomsmøte 
Den aller siste dagen i januar blir 

det ungdomsmøte i Pinsekirken. 

Lørdag 31. januar klokka 19 

er det elever fra DT Hedmarktop-

pen og vår egen Ida Marie Bråthen  

som inviterer til mye sang og mu-

sikk og åndelig føde. 

Elevene fra Hedmarktoppen deltar også på The Message fredag 

30. januar og på gudstjenesten 1. februar. 

Temagudstjeneste; Israel 
Første søndagen i februar får vi be-

søk av Jon Erling Henriksen (bildet) 

fra organisasjonen NPAI. NPAI er 

forkortelsen for  Norske pinseven-

ners arbeid i Israel, og de jobber med 

prosjekter knyttet opp til vedlikehold 

og utbedring ved helseinstitusjoner. 

Organisasjonen arbeider også for å 

hjelpe eldre israelere som faller uten-

for det offentlige sosiale nettverk.  

Under gudstjenesten søndag 1. februar har vi forventninger 

om å få siste nytt fra Jerusalem.  

http://www.gsport.no/produkt/107406/catdart-el-dart-devil-elektronisk-dartsett
https://inrirong.files.wordpress.com/2012/05/worship.jpg

