
 

 Leder 
Sommeren 2015, fylt med 
gode minner, er snart over. 
Vi var bl.a i Lofoten, og ble 
minnet om Guds storslåtte 
skaperverk. Har ikke tall på 
alle de gangene vi måtte 
stoppe for å ta bilder av de 
vakre omgivelsene. Vi tror 
på en allmektig Gud, som har 
skapt himmel og jord. Og 
denne allmektige Gud, er vår Far. Det er jo helt utrolig, 
men sant J. 

Denne sommeren har også bestått av noen stevner. 
Gjennomgangsmelodien på disse var ordene fra 
Hebreerbrevet kap:12, 1-2. Løft blikket og se på Jesus. 
I møte med en ny høst kan disse ordene på nytt minne 
oss om vårt viktigste fokus. Forholdene rundt og i oss 
kan stadig skifte, men fokuset skal alltid være rettet på 
Han, uansett hva vi står i. I Ham har vi fått en unik po-
sisjon. Tilgivelse, rettigheter, seier, fred og nåde. Denne 

høsten skal vi bl.a foku-
sere på vår posisjon i 
Kristus som er beskrevet 
i Efeserbrevet. 

Jeg gleder meg til et nytt 
«virkeår», og har en 
drøm om å få brakt ut de 
gode nyhetene til alle de 
jeg omgås, i jobb og 
fritid. Er takknemlig 
over å være en del av et 

fellesskap der vi står sammen og jobber mot det samme 
målet: Å vise Jesus i hverdagen gjennom våre handling-
er. 

 

Klem Hege 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 9. August 

Kl 19 Sommergudstjeneste 

 

Søndag 16. August 

Kl. 17:  Gudstjeneste. 

Rolf Skavern Jr. taler 

 

Søndag 23. August 

Kl. 17:  Kick Off 

Joakim Skavern taler 

 

 

Søndag 30 August 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Filip Rygg, Tankesmien  

Skaperkraft 

(www.skaperkraft.no) 

 

 

 

*** 

Søndag 6. September 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Bianca taler:  

trosbekjennelsen del 1 

 
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 
 

 

Connect kl. 19 

Hver onsdag fra  19.08 

 

Bønnemøter kl. 19 

Oppstart i September 

 

Videoundervisning 

Oppstart i September 

 

 

Felles Bønn for Byen  

Oppstart i September 

 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag fra 21. August 

 

 

Sangandakter kl 11 

25.08 Sætre 

26.08 Sætre 

 

 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Løft blikket og 

se på Jesus. » 

August 2015 
pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 15 - 7. utgave 

Hege Skavern 

TELTET  I HØST 

Onsdag 19.08. er det 

planleggingsmøte for 

alle som vil være med på 

Teltet i høst. Det er i 

Frelsesarmeen kl 19:00. 

Hvis du ønsker å bli med 

litt, men ikke kommer på 

møtet, gi beskjed til Tore 

Bjørn på mob 41674033.  
 

Etter et år som trainee fortsetter Ida Marie Bråthen å jobbe i 

menigheten, nå som ungdomsleder. Samtidig skal hun ta en 

DTS ved Grimerud fra September med fokus på ungt leder-

skap. Hun skal ukentlig ha med seg et team derfra hit i pinse-

kirken. 



 
 

Fødselsdager 
AUGUST 

 

August  

02.08. Neema Elisabeth Solend  

03.08. Rolf Skavern Sr—80 år! 

04.08. Erland Jensen Boneng 

05.08. Laila Myrhaug—40 år! 

05.08. Gunn-Elin Bakke  

06.08. Lennart S. Ødegården 

07.08. Matteus Bakke  

08.08. Daniel Lien  

10.08. Ann Helen Lien  

12.08. Erlend Skavern  

16.08. Ann Elin Løkken Gjestad 

17.08. Tone Hansen  

19.08. Madelen Løkken Gjestad  

24.08. Busime Irene Musimwa  

24.08. Marie Hansen  

24.08. Ragnhild Skavern  

25.08. Stig Rune Reiten  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJONSTUR 
Det har vært en begivenhetsrik sommer for ungdommene som har 

vært på ungdomsfestivalen på hedmarktoppen og sovet i telt og 

vært på møter og seminarer. Her ble vi kjent med andre kristne og 

fikk skikkelig påfyll! Dagen etter dro mange rett videre. for første 

gang har  nemlig ungdommene våre vært på misjonstur. Ferden 

gikk til vakre Romania, et latinsk land fullt av plommetrær, drue-

klaser, varme klemmer og vakre barn. Vi reiste med Ungdom i 

Oppdrag sammen med noen av deres ledere og vi bodde i en liten 

landsby og jobbet med de lokale misjonærene  der fra Norge og 

Tyskland.  

 

Det ble holdt sommerleirer for barn fra fattige strøk,  vi hjalp til 

med mye praktisk arbeid, ungdommene besøkte lokale kirker og 

noen fikk være med å bygge hus til en familie fra slummen.  De 

første dagene var vi i Norge og før vi reiste ut fikk vi trening  i å 

lage ballongdyr, ansiktsmaling, evangelisering , i å bruke tid med 

Gud om morgenen og i å holde vitnesbyrd. Vi fikk bruk for alt 

sammen på turen! Til og med i flyet på veg ned prøvde noen av 

ungdommene seg på å fortelle om Jesus! 

 

Vi fikk se mange bønnesvar og oppleve Gud på en personlig måte 

alle sammen. Vi ble veldig godt kjent med hverandre i en annerle-

des setting. Vi lærte også utrolig mye og dro fra Romania med et 

nytt perspektiv. Noe av det som var veldig sterkt var å se de fattige 

som verdifulle mennesker og oppleve hvilken verdifull kultur de 

har og hva vi kan lære av dem.  Alle mennesker bærer med seg en 

bit av hvem Gud er, og gjennom rumenerne ble vi kjent med en ny 

side av Han. 

 

Jeg gleder meg til å se ringvirkningene av denne turen fremover 

og er takknemlig for at jeg fikk ta med meg hele gjengen hjem 

igjen!  Dere kan være stolt av ungdommene våre. 

 

Ida Marie Bråthen 

 

Målsetting for 2015 

1  Nå 200 medlemmer i løpet av 2015  

2  være minst 30 på bønnemøter på tirsdager 

3  Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk over 100 

HØSTEN SOM KOMMER 
Vi har en innholdsrik og spennende høst å se frem til i 

Pinsekirken! Kvinnelunsj som har vært en stor suksess 

skjer 26.09. Vi får besøk av team igjen og fortsetter 

samarbeidet med UiO Grimerud og vi arrangerer LED 

regionalt hvor blant annet Baguma Buranga og  

Johannes Amritzer gjester oss, dette 17.10. I høst får vi 

også sende ut familien Fumero som misjonærer tl Spa-

nia, det blir utrolig spennend! I menigheten fortsetter 

vi å ha et større fokus på teambygging og lederopp-

følging. På søndagene skal vi sammen se nærmere på 

trosbekjennelsen og Efeserbrevet, og det blir opplegg 

for barna hver gang. 

ALLE GENERASJONER 
Det skjer mye blant ungdommene, men Jesus 

virker i alle generasjoner.  Mona Martinsen står i 

spissen for sangandakter blant de eldre, Denne 

tjenesten er noe som er lagt på hjertet til disse 

damene og som de gjør med stor glede! De 

opplever at de blir tatt imot med stor takknme-

lighet både fra de eldre og de ansatte på hjem-

mene og får mange gode tilbakemeldinger og 

forespørsler om forbønn. Mona forteller at de 

opplever å være en del av noe de eldre synes er 

ålreit og noe som har blitt bygget opp over tid. 

På hjemene har de anskaffet sangbøker slik at de 

eldre kan være med—ofte kommer de med egne 

sangønsker. De opplever at de som er med i tje-

nesten fungerer bra sammen og Mona forteller 

at hvis hun skulle tvile på om det hun gjør er vik-

tig sørger alltid Gud for en tilbakemelding eller 

bekreftelse.  Det er viktig og givende å kunne 

dele budskapet med de eldre og Monas største 

ønske er at de skal oppleve å være elsket av Gud.  


