
 

 Leder 
Skaperverket gjør oss kjent 
med den  
levende Gud 

«Verdig er du, vår Herre og 
Gud, til å få pris og ære og 
makt. Du har skapt alt, ved 
din vilje ble alt til, skapt av 
deg.– ÅP 4:11. 

Jeg elsker våren og forsommeren. Å se at det spirer og gror 
av seg selv, etter en periode hvor alt liv var borte. Våren  
minner meg stadig om hvilken mektig Gud vi har. Tenk, at vi 
tilhører en slik Gud, som lar liv bryte frem. Det som ser  
umulig ut, er mulig for Gud. 

Takk.  
Takk min Gud for sol og sommer.  
Takk for frisk og kjølig vind.  
Takk for dagene som kommer.  
Takk for brune barnekinn.  
 
Takk for sommerens skjønne dager, og for alt som rundt oss 
gror.  
Takk for at du allting lager,  
til det beste for vår jord.  
 
Takk for barnas lek ved 
sjøen,  
og for vakker fuglesang,  
for den skjønne blomst på 
bøen, som meg gleder  
dagen lang.  
 
Takk min Gud for alle  
gaver,  
som du gir meg her på jord.  
Du som alt så herlig lager,  
takk for frelsens gave stor. 

Jeg ønsker alle en riktig god sommer. Bruk feriedagene med 
Den treenige Gud og ulike mennesker. 

Mvh Hege 

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 4. Juni 

Kl. 11:  (merk tiden) 

Festgudstjeneste m/  

tentroavslutning 16/17 

i Elverum kulturhus 

(kinoen) 

Joakim Skavern taler  

Åpent for alle 

 

Søndag 11. Juni 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

David Aanje taler 

 

Søndag 18. Juni 

Kl. 17: Gudstjeneste  

Rolf Skavern jr. taler  

 

Søndag 25. Juni 

Kl 17: Sommerfest  

på Skogmuseet 

(paviljongen) 

 

*** 

Juli  

Alle søndager i Juli og 

første i August er det  

Sommergudstjenester kl 

19 (merk tiden) i PK 
 

 

 

 

 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 

 

Connect  Bibel kl. 19 

Hver mandag og  

sporadisk i  

sommerferien. Følg med 

på facebook eller kontakt 

Ida.  

 

Bønn & lovsang kl. 19 

Hver tirsdag tom 13.06 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag tom 19.06 

 

Sommertur med  

Formiddagskafeen  

Onsdag 21. juni går  
Formiddagskafeens  
sommertur til  
Revelberget Seter.  
Påmelding til Mimmi 
Kvernmosæter 
(48145761) innen 10. 
 juni. 
 

 

Sangandakter kl 11 

07.06 Lyngholtet 

13.06 Moen 

15.06 Sætre 

27.06 Moen 

 

Husgruppene 

Husgruppene har sine 

sommeravslutninger i 

uke 24 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Tenk a t v i  

tilhører en slik 

Gud, som lar liv 

bryte frem. » 

Juni/Juli 

PK-nytt,  Årgang 17 - 6. utgave 

Hege Skavern 

Pinsekirken 



 
 

Fødselsdager 
JUNI  

02.06. Mukanisa Solend  

07.06. Tormod Skavern  

09.06. Zihindula Safari  

12.06. Emanuel Buranga  

13.06. Ole Johnny Martinsen  

16.06. Benjamin Solend  

19.06 Carlos Ramires 

19.06. Stein Anders Ødegården 

28.06. Bjørn Brådalen  

29.06. Vebjørn Skretting  

 

JULI  

04.07 Jonny Andersson 

06.07. Thorbjørn Gjestad  

10.07. Alain Misigaro  

10.07 Kim Andre Myrhaug 

13.07. Janne Karlsen  

16.07. Mario Fumero Cañizares  

20.07. Inger Marie Johannesen  

28.07. Eskild Skretting  

 

Et år med Gud og moro 

I fjor skrev vi om  at mange av ungdommene våre har valgt å gå en 
«kristen vei videre» på kristen skole  eller Bibelskole. Her får vi høre  
hvordan det har gått med dem!  

 Å være elev på Kvitsund vgs. er helt  
fantastisk! Det er et utrolig bra kristent 
miljø, og du får venner for livet. Kvitsund 
blir som en slags familie for deg, og det er 
et veldig bra miljø hvor alle er velkommen 
som de er. Det er aldri kjedelig å måtte 
våkne opp til skolen og det er alltid noe gøy 
å finne på! 
Klem Frida Skjøthaug 
 

For meg har Toppen vært det beste året i 
mitt liv! Jeg har lenge visst at det var der 
jeg skulle gå, og året har vært så givende! 
Jeg sitter igjen med gode inntrykk, masse 
bra venner og  mer forståelse - både på 
hvem jeg er og hvem jeg er i Gud.  
Halleluja-toppen anbefales videre!  
Hilsen Jeanette Ødegården  

 

Mitt bibelskoleår på Gå Ut-sentret har vært lærerikt, hvor Guds 
kjærlighet og identitet har blitt demonstrert gjennom heftige 
opplevelser, kjærlige mennesker og utrolige omgivelser! Gjen-
nom arbeid innen menighet og sosialt 
arbeid, har jeg og teamet mitt fått opp-
leve det store hjertet til det paraguay-
anske folket og fått lov til å se hvordan 
Gud arbeider i dette fantastiske landet. 
Vi har virkelig fått oppleve at Gud er den 
samme  
overalt og at Han kan bruke selv de 
minste ressursene til å utrette store 
ting! Dette året har gitt meg den største 
gaven av opplevelser og nye  
kjennskap! 
Sanan Weststeyn hilser   
 
 

Å være elev på Toppen har vært helt 
fantastisk! Jeg har opplevd helt utrolig 
mye, fått venner for livet, og lært  
masse om Gud! Teambuilding i Latvia, 
husbygging i Panama, evangelisering i 
Los Angeles og hverdager på  
Toppen - det har uten tvil vært det  
beste året i mitt liv! Toppen må rett og 
slett erfares, det kan ikke forklares;) 
Hilsen Marit Melgaard Sveen   

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Satsningsområde høst 17 
Høsten satsningsområde for oss som menighet er tilbud til  
flyktninger/innvandrere som har kommet til Elverum de siste årene. 
Hvordan kan vi inkludere dem i det norske samfunnet? Leder for 
Flyktningetjenesten i byen har kommet med flere forsag/utspill som 
vi kan gripe tak i. Samtidig avslutter vi engasjementet vårt i  
Varmestua. Vi kommer tilbake til konkrete tiltak til høsten.  

Carlos og 
Patty til 
Norge 

Carlos og Patty Fumero 
besøker Norge i  
perioden 23. aug til 10. 
sept. De kommer også 
innom Elverum/Løten 
med sine rapporter fra 
den positive utviklingen i 
Toledo. 

Jesus-
sommer 
Det skjer mye spennende i  
sommer, blant annet på  
Hedmarktoppen. Ungdommer 
som deltar på Ufestivalen  
(13.-16. Juli) vil få 400 kr  
dispensasjon etterpå mot  
kvittering/billett.  

Sommerfest 

25. Juni er det sommerfest på  
Skogmusee(paviljongen)! Det blir 
grilling, lek og moro! Ta med egen 
mat og drikke, grillene er varme og 
det er sitteplasser der.  
 
 

 

Fremtiden i Anne Moes gt 
Byggsaken vår lever i beste 
velgående, men det har vært 
nødvendig å avklare en rekke 
forhold om bygget og  
muligheter/umuligheter.  
Samtidig har det vært litt  
kapasitetsbrist hos vår  
samarbeidspartner på  
prosjektering, slik at det har 
gått litt tregere enn ønskelig. 
Men fra høsten av skyter saken fart på nytt.  

Sommertur til  
Revelberget med  
formiddagskafeen 

Onsdag 21. juni går  
Formiddagskafeens  
sommertur til Revelberget 
Seter. Påmelding til  
Mimmi Kvernmosæter 
(48145761) innen 10.juni. 
 

Konfirmant neste år? 
TenTro-elever som vil følge opplegget i  
Pinsekirken 2017/18 kan melde sin interesse til Rolf 
(91306471) i løpet av sommeren 
 


