
 

 Leder 
Min oppgave: Lyse! 
Matteus 5.14: Dere er verdens lys. 
 
Det kan virke som en stor og 
vanskelig oppgave å være lys 
i mørket. Det er det forsåvidt 
også uten Jesus.  
En lyspære gjør liten nytte for 
seg uten tilkoblet energi, 
men fortrenger mørket når 

strømmen kobles til. 
Hold i Jesu hånd og du 
går aldri tom for «strøm». 
Akkurat som strømmen 
sørger for at lyspæra ly-
ser, sørger Jesus for at vi 
lyser. Det er alt hans verk. 

Der vi er, er Jesus, og intet 
lys er vel sterkere og  
varmere. Holder vi Jesu 
hånd lyser vi. 

Oktober-hilsen fra Svein  
Skretting :-) 

Målsetting for 2015 

1  Nå 200 medlemmer i løpet av 2015  

2  være minst 30 på bønnemøter på tirsdager 

3  Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk over 100 

 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 4. Oktober 

Kl. 17:  Lovsangsfest med 

nattverd 

 

Søndag 11. Oktober 

Kl. 17:  Gudstjeneste. 

Joakim Skavern: Kalt til 

tjeneste 

 

Søndag 18. Oktober 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Baguma Buranga: Jesus i 

kjærlighet og kraft 

 

 

Søndag 25. Oktober 
Kl. 17:  Misjonærinnsettelse 

av Patty og Carlos. General-

sekretær i PYM, Bjørn Bjørnø 

taler. Gjester fra støttemenig-

het Salen Halden deltar. 

Menighetsfest med servering! 

 

 

 

*** 

Søndag 3. November 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Rolf Skavern Jr. 

Efeserbrevet del 1 

Nattverd 

 
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 
 

 

Connect kl. 19 

Hver onsdag . 

 

Bønnemøter kl. 19 

06.10 

20.10  

 

Åpen Bibelskole for alle Kl 

19 

13.10 

27.10 

 

Kulturcafè kl. 11 

14.10 

 

Felles Bønn for Byen kl. 19 i 

Den Norske Kirke 

14.10 

 

Husgrupper  

Uke 40, 42, 44 

 

LED REGIONALT kl 10-17 

17.10 

 

KVINNELUNSJ kl 12 

24.10 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag med unntak av uke 

41 

 

The Betweens kl. 15 

24.10 

 

Teltet Kl. 23—02.30 

03.10 

17.10 

31.10 

 

Sangandakter kl 11 

06.10 Moen 

07.10 Sætre 

14.10 Jotunhaugen 

20.10 Moen 

27.10 Lyngholtet Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«En lyspære 

gjør liten 

nytte for seg 

uten tilkob-

let energi » Oktober 2015 
pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 15 - 9. utgave 

Svein Skretting 



 
 

Fødselsdager 
OKTOBER 

03.10 Daniel F. Muren 

04.10. Simen Skavern  

06.10. Emmanuela Vyamungu 

11.10. Rem Ruat Bawikou  

19.10. Augusta Høiby  

24.10. Hanna Skavern  

25.10. Anita Høiby Gotehus  

31.10. Laura Patricia Cañizares 

Aguirre  

31.10. Joseph Fumero 

31.10. Åsmund Skavern  

 

Kvinnelunsj 

velkommen til kvinnelunsj 

24. Oktober kl 12! Dette 

er et  arrangement vi 

gjennomfører en gang 

hvert halvår og som har 

vært en  

kjempesuksess! Det er 

gratis og for jenter og  

kvinner i alle aldre med 

eller uten tro. Denne 

gangen holder Gunn- Elin 

Bakke andakt. Vi får også 

besøk av Marita  

Elson! Hun skal synge for 

oss og fortelle litt om et 

prosjekt som hun brenner for.  

Det serveres lunsj, kaffe og kake og en veldig god atmosfære! 

Velkommen!!  

 

Husgruppene skal studere 
efeserbrevet 

Vi vil bl.a. finne svar på hvorfor Gud frelste oss og hvor Han 

har satt oss. Den onde arbeider hardt for at vi skal føle oss 

avviste, uakseptable og mislykkede fordi han selv er det. Men 

vi tilhører Gud! Vi kan tenke oss at hjertet er som en hage hvor 

vi planter Guds ord og Herren vil drive fram en vakker hage 

preget av hans karakter i ditt hjerte. Be Gud om å åpne hjerte 

ditt for å motta de sannhetsfrøene han ønsker å plante gjen-

nom studien av sannhetene i Efeserbrevet. Tenk for noen ånde-

lige velsignelser vi har i Kristus! F.eks. at «Jeg var utvalgt før 

verdens grunnvoll ble lagt.» Mens du planter, tenk på nåden 

Gud har utøst over deg! «Men Gud er rik på barmhjertighet. 

Fordi Han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde Han oss 

levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre mis-

gjerninger. Av nåde er dere frelst.» Se for deg Guds nåde 

strømme over deg som høstregnet utenfor. 
 

Varme hilsner fra Aina 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Håp for Flyktningene 
Hei på Dere! Jeg har akkurat fått melding om at det er 

stort behov for sko i strl 40-44 til ungdommene på  

Haslemoen. De kommer bare med sandaler og det 

 begynner å bli litt kaldt… Fotballsko mottas også  

gjerne med takk. Neste uke er det ventet 50 nye, og litt 

mindre føtter dit også. Hvis noen har brukbare,  

fravokste eller avlagte par kan vi hente og  

viderebringe! :-) Kontakt Iselin Skavern (45214011) 

LED-15 Regionalt 

17. Oktober er det duket for Led regionalt og i år er det pinsekirken 

Elverum som er arrangører.  Temaet er «Jesus synlig i kjærlighet og 

kraft» og mange spennende personer gjester arrangementet.  Pris 

inkl lunsj 300,- (halv pris for studenter, vi fra Elverum betaler me-

nigheten for) 

 

LØRDAG 17.OKTOBER 2015 

10:00 Registrering og forfriskninger 

10:30 Åpningsmøte. 

Jan Eilert Aakre , Administrasjonsleder for Pinsebevegelsen i  

Norge.  

11:30 Input fra Lederrådet og PBU  

12:00 Plenumssesjon 

12:45 Lunsj med nettverksbygging 

13:45 Streams x 3 (parallelt) 

-For barneledere (Hege Bentzen) 

-For ungdomsleder (Baguma Buranga) 

-For menighetsledere (Johannes Amritzer)15:00 Avslutningsmøte. 

Johannes Amritzer taler og inspirerer. 

Bønn, forbønn og lovsang. 

Viktig at alle melder seg på via vår hjemme-

side. De som kommer fra Pinsekirken Elverum 

får dagen dekket av menigheten—unge som 

gamle! 

Mer informasjon og påmelding: 

 

Www.pinsekirkenelverum.no/led15-hemdark 

Spennende Måned 
I oktober skjer det mye spennende. Vi får besøk av  

Disippeltreningsklassen på Hedmarktoppen i uke 42, 

de skal delta på alle menighetens aktiviteter denne uka.  

 

3. Oktober er det felleskirkelig misjonskonferanse i 

Filadelfia i Hamar. For informasjon se  

www.Filadelfia-Hamar.no 


