
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

 Leder 
Har du lagt merke til noen av 

de mange flotte solnedgang-

er og soloppganger vi har 

hatt over Elverum de siste 

ukene? Det har vært noen 

fenomenale fargespill i hori-

sonten. Med mye klarvær har 

også månen vært synlig og 

kastet sitt skinn over land-

skapet etter at mørket har 

lagt sitt teppe over byen. Det er 

fasinerende at månen befinner 

seg ubegripelig langt unna og 

likevel gir så sterk refleksjon av lyset fra sola. I slike 

stunder blir jeg fylt av beundring for Gud skaperen 

som har designet universet med sine svimlende stør-

relser i et mangfold av system og orden. Søker vi ned 

i mikrokosmos, inn i cellene i kroppen eller inn i ato-

mer og molekyler er det like imponerende! Her er 

også alt satt i system, hver minste del har sin  

spesielle funksjon og står i en viss posisjon til andre 

deler. Hvert individs DNA er unikt, Skaperens bevis på 

sin intelligens og  

suverenitet.  

Det er i blant godt å 

drømme seg bort i 

denne beundringen 

og ta litt avstand fra  

dagliglivets gjøre-

mål, krav og for-

ventninger. Det blir 

som et  

pusterom som hjel-

per meg til å løfte 

blikket opp og se 

mot Han som er 

over alle og alt, Han 

som er fra evighet 

til evighet. Gud, du 

som ER, deg vil jeg tilbe! 

Jeg ønsker dere alle en flott høst!  

Gudstjenester 
 

 

Søndag 1.  November 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Rolf Skavern jr, taleserie: 

Efeserbrevet del 1 

Nattverd og kirkekaffe 

 

Søndag 8 November 

Kl. 17:  UNG-gudstjeneste 

Ida Bråthen taler 

 

Søndag 15. November 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern, taleserie: 

Efeserbrevet del 2 

 

 

Søndag 22. November 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Anders I. Ringås taler 

 

Søndag 29. November 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Rolf Skavern jr, taleserie: 

Efeserbrevet del 3 

 

Søndag 6. Desember 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern, taleserie: 

Efeserbrevet del 4 

Nattverd 

 

Søndag 1. Nov starter 

vi en serie som over 4  

søndager vil fokusere 

på Paulus brev til  

Efeserne. Vi gleder oss 

til å høre pastorparet 

lede oss inn i denne 

boken i Bibelen og  

følger i husgruppene 

og i hjemmene.  

Samlinger 
 

 

Connect kl. 19 

Hver mandag 

 

Bønnemøter tirsdag kl. 19 

Uke 45 og uke 47 

 

Nettundervisning tirs kl 19 

Uke 46 og uke 48 

 

Felles bønn for byen kl. 19 i 

Frelsesarmeen 

11.11 

 

Sangandakter kl. 11 

03.11 Moen 

04.11 Sætre 

17.11 Moen 

18.11 Lyngholtet 

01.12 Moen 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 46 og uke 48 

 

Ekstraordinært  

årsmøte/menighetsmøte kl 

19 

9.11– se plakat i Pinsekirken 

Sak: salg av eiendom 

 

Kulturkafe kl 11 

11.11—Birger Berntsen m/band 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag  

 

The Betweens kl. 15 

21.11 Juleverksted 

 

Bønn for Hedmark og Opp-

land, Frikirken Hamar kl 10 

14.11 

 

Teltet 

14.11 

28.11 

«Jeg blir fylt med 

beundring for 

Gud skaperen… 

som er pusterom 

som hjelper meg 

å løfte blikket  

mot Han som er 

over alt og alle» 

 

November 2015 
pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 15 - 10. utgave 

Ragnhild Skavern 



 
 

Fødselsdager 
NOVEMBER 

 

01.11. Marlon Wøhni  

02.11. Marianne Johannesen 

03.11. Gisle Brubakken—40 år! 

04.11. Renovat Nzeyimana  

07.11. Torbjørn Evensen  

07.11. Levi Iversen  

11.11. Jeanne Nsengiyumva 

13.11. Hilde Opdal  

14.11. Robert Ormstad  

22.11. Ståle Sveen 

23.11. Gert Vlastuin  

24.11. Kristina Wøhni  

25.11. Eva Storholm  

29.11. Patricia Madeleine Damot 

29.11. Anders Ringås  

 

Steinar Bekkesletten døde i troen på sin Frelser 

den 13.10. Vi er takknemlige for å ha kjent han 

og ber for Hilde og øvrig familie som sørger.  

Bønnesamling for Hed-

mark og Oppland  

Lørdag 14.11 kl 10-14 er det 

duket for felleskirkelig bøn-

nesamling for Hedmark og 

Oppland i Hamar Frikirke. 

Dette er et tverrkirkelig 

arrangement, og kommi-

teen har virkelig følt at det 

er på Guds hjerte at vi 

kommer sammen! Det-

te vil være en nøkkel for 

gjennombrudd i fylkene 

våre. Tom Anders  Olsen 

fra UiO taler.  

Lunsj 100 kr (studenter 50 

kr) 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

 

God oppslutning på  

kvinnelunsj 
24. Oktober ble det holdt kvinnelunsj igjen i Pinsekirken.  

Dette var en stor suksess med kvinner og jenter i alle aldre! Det 

var en uplanlagt rødtråd som gikk igjen denne dagen; at vi  

kommer til kort—men Jesus er nok for oss! Vi kan få komme 

med vår brutthet og tilkortkommenhet og Gud kan bruke det 

stort. Gunn-Elin Bakke holdt andakt og sang og det var  nydelig 

musikkinnslag av Marita  Elson fra Hamar.  

Som alltid en kjempefest og vi gleder oss allerede til nestegang! 

 

LED15 var suksess 
I år var det Pinsekirken  

Elverum som stod for Led  

regionalt i 

Hedmark. Det 

ble holdt på 

Hedmarktop-

pen og var en  

kjempesuksess med godt opp-

møte fra 16  

menigheter representert! Vi fikk 

mange gode tilbakemeldinger 

og hadde  en inspirerende og spennende dag 

sammen! 

Carlos og 

Patty til 

Spania 

På søndag 25. Oktober 

hadde vi menghetsfest 

med misjonærinnsettelse 

av Patty og Carlos som nå 

er dratt til Spania. Bjørn 

Bjørnø fra PYM talte og vi hadde gjester fra Salen Halden som 

«spleiser» med oss i å sende ut familien. Det var en fin dag hvor 

vi feiret årene vi har fått med paret og at vi få være med på å se 

Guds rike vokse! Det ble tatt opp en kjærlighetsgave i forsam-

lingen som kom på over 11000! 

 

Lederdag i Pinsekirken 
Mandag  23. November inviterer Lederskapet i Pinsekirken 

til en medarbeidersamling for de som har ansvar for en  

virkegren,  møteledelse eller annet fremskutt ansvar.  

Hensikten er å inspirere og oppmundre hverandre i  

arbeidet vi står i. Dette er en del av Lederskapets ønske om å 

følge opp mellomledere og skape en arena hvor vi an stå 

sammen.  Alle ledere vil få personlig invitasjon til denne 

samlingen, som begynner kl 19. 

 

Team fra Hedmarktoppen 
Menigheten hadde i uke  42 besøk av et team fra  
Hedmarktoppen folkehøgskole som deltok på aktivitetene i 
menigheten. Det var en kjempegjeng som viste initiativ og 
engasjerte seg i alt fra bønn for byen og kulturkafe til lovsang 
og ungdomsmøte!  


