
 

 Leder 
Et nytt år ligger åpent, ubrukt 
og spennende foran oss. 

Det forrige er historie - og en 
spesiell historie. Nesten alle 

land i Europa har opplevd en 
strøm av flyktninger. Det er 

ulike meninger om flyktninger 
og hva det bringer med seg, 
men det må ALDRI være tvil 
om at vi vil hjelpe mennesker 
i nød. Vi i Norge er så  

heldige at vi fort glemmer å være 
takknemlige. Flyktningestrømmen 
ser ut til å avta nå. Da starter jobben med inkludering 

av de som får lovlig opphold her. Det er en utfordring 
for oss alle – både menighet og enkeltpersoner. 

Lederskapet satte noen ”hårete” mål for PK i 2015, og 

selv om vi ikke nådde disse, så har vi beveget oss i 
riktig retning. ”Vi siktet på månen, men traff  
stjernene” (se omtale neste side). 

Vi fortsetter å bygge menighet også i 2016.  

Menigheten består av hvert enkelt medlem. Leder-
skapet ønsker dette året å fokusere ekstra på den 
enkeltes nådegaver. Hva er din hjertesak? Hva ligger 

naturlig for deg? Hva er din sterke side.  
Oppfordringen er at flest mulig blir med på et 12-
timers kurs 8.-9. januar: ”Hånd i hanske”. 

Sammen bygger vi en nåde-

gavebasert menighet med 
gode relasjoner til Gud og 
mennesker. 

Jeg takker for alt vi har opp-
levd sammen i året som har gått og ønsker dere alle 
et VELSIGNET NYTT ÅR 2016. 

1. Tess 5, 23-24.  Rolf  

 

Gudstjenester 

 

Søndag 3. januar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Rolf Skavern jr, taler 

Nattverd 

 

Søndag 10. januar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Ingar Bø, Lia Gård, taler 

 

Søndag 17. januar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Lederskapet deler i ord & 

toner 

 

Søndag 24. januar 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Lovsangsfest 

 

Søndag 31. januar 

Kl. 17:  UNGgudstjeneste 

Joakim Skavern. 

DT fra Hedmarktoppen 

deltar 

 

*** 

Søndag 7. februar 

Kl. 17:  Gudstjeneste. 

Maud Belder m/team fra 

Charis Bible College, Bel-

fast deltar. 

Nattverd 

Samlinger 
 

 

Connect kl. 19 

Hver onsdag f.o.m. 13.01. 

 

Bønn & lovsang tirs kl. 19 

12.01. 

26.01 

 

Bibelundervisn. tirs kl 19 

5.01 

19.01 

 

Bønn for byen kl. 19  

20.01 Elverum Kirke 

 

Sangandakter kl. 11 

12.01 Moen 

13.01. Sætre 

19.01. Lyngholtet 

26.01. Moen 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 46 og uke 48 

 

Kulturkafe kl. 11 

13.01. Besøk av Waaler-

Brandt m/team 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag  f.o.m. 15.01 

 

The Betweens kl. 15 

16.01 Pilking 

 

 

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 

”Hva er din 

nådegave?” 

Våre misjonærer er på plass i 

Spania 

 

Vi har mye  arbeid foran oss, men 

først og fremst er målet vårt å leve 

hverdagen på en måte som gir Gud 

ære. Dette målet må prege alt;  

fysisk, åndelig og emosjonelt, sier en oppglødd Carlos 

Fumero Jensen fra Spania.  

Vi er klare til å ta fatt på den store oppgaven å begynne 

evangelisk arbeid i Toledo. Takk for julegaven vi fikk fra 

dere. Den kommer  veldig godt med. Takk også for for-

bønn og omtanke. Vi er glad i dere!  

Patty, Mario og Samuel hilser også <3 

Dere kan se filmen som promoterer arbeidet vårt på 

YouTube: www.youtube.com/watch?v=TTpfSbSSEoc 

Tonje I. Ringås kommer nedover og hjelper oss i opp-

starten i januar. Det er vi glade for :-)  

Men dere andre er også velkommen på besøk når det 

skulle passe.  

Godt  nyttår 2016 

PK-nytt,  Årgang 16 - 1. utg. 

Rolf Skavern 

Nytt kirkebygg. 

Byggprosjektet vårt fortsetter til tross for at 

salgsprosessen av dagens kirkebygg er utsatt. Vi 

har foreløpig ikke klarsignal for hvor og når vi 

skal kjøpe/selge/bygge, men vi ber!  



 
 

Fødselsdager 
JANUAR; 

 

03.01. Aina Skjøthaug  

04.01. Lisbeth Fumero 

05.01. Grethe Borge  

05.01. Olav Gotehus 

05.01. Eugenié Bamboneyeho  

08.01. Christian Iversen  

11.01. Ida Marie Bråthen  

22.01. Samuel Fumero 

23.01. Knut Egil Torgersen  

24.01. Wigdis Skavern   

28.01 Pål Kulstad  

29.01. Mari Skavern  

30.01. Torhild Haaland—70 år 

Familieforestilling med 

SEVENJENTENE 14.02. 

14. februar 2016 kommer jubileumskonserten ”Helt utrolig” 

til Pinsekirken! Vi gleder oss til et gjensyn med Seven-

jentene og anbefaler alle å holde av denne datoen i februar 

allerede nå.  

 

Hilsen barneledere i Pinsekirken 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet Norsk Pinsebevegelse 

 

*** 

 

Redaktør: 

Ida Bråthen 

 

Dette er kurset for alle som ønsker å oppdage eller å få spisset sine 

nådegaver og hjertesaker. Alle kristne har nådegaver. Dette er  

verktøy Gud har gitt oss for å møte menneskers behov med Hans 

ressurser.  Kurset vil hjelpe deg å oppdage og finne potensialet som 

Gud har gitt deg og  den oppgaven som passer deg best.  

Lotta & Aril Svartdahl er ansvarlige kursholdere med lang  

erfaring i undervisning og veiledning. Dette kurset er menighetens 

store satsning 2016! 

 

Hjertelig velkommen til kurset!  

 

Program:  

Fredag 8. januar 

kl 18:00-22:00 Del 1. Enkel servering  

Lørdag 9. januar  

kl 10-17: Del 2, inkludert lunsjservering  

Kun deltakelse begge dager gir kursbevis :-) 

Pris: kr 250,- inkl. bok og kursmateriell (Kr 100,- for skole 

elever/studenter). Betales ved fremmøte.  

Påmelding innen 31.12. til Tore Bjørn Ringås:  

e-post: torebjrn@gmail.com Mobil: 41674033  

Målsettinger for 2015. 
Vi satte oss 3 ”hårete mål” for 2015:  

Å være minst 30 på bønnemøtene,  å nå 200 med-

lemmer, og å være i gjennomsnitt over 100 pers på 

gudstjenestene på søndager. 

Vi ble aldri 30 på bønnemøter, men var på det meste 

29 personer.  

Vi fikk 15 nye medlemmer i fjor— en økning på 10 % 

det er ikke verst, men vi er fortsatt langt unna 200 :-) 

Gjennomsnittlig fremmøte på søndager endte på 86 

(hvis vi ikke regner med TenTro-avslutningen i  

Kulturhuset). Altså ingen måloppnåelse, men vi beve-

ger oss i riktig retning! 

Ida Bråthen på outreach 
Vår egen  ungdomsleder, redaktør og gledesspreder Ida,  

reiser 10. januar på en spennende outreach til Kina sammen 
med Disippeltreningsklassen sin på Grimerud Gård (UIO). 
Hun blir borte drøyt 2 måneder og er tilbake til påske. Vi 
ønsker henne lykke til og lover 
å ta henne med i bønnene våre 

også disse ukene. 

I mellomtiden er det ungdoms-

styret som har fordelt ansvaret 
for ungdomsarbeidet seg i  
mellom.  LYKKE TIL! 


