
 

 Leder 
Kjære leser. Fortsatt god  
sommer! Det nærmer seg start 
for nok et skoleår og med det et 
nytt ”kirkeår” for oss i  
Pinsekirken.  

Det gleder vi oss til og ser med 
forventning frem til en ny høst 
og forhåpentlig også en  
innhøstning :-) 

Det er flere som har signalisert at de vil vise sin  
overgivelse til Jesus ved å la seg døpe i høst. Det er  
gledelig! Disippelskap er jo nettopp overgivelse til han 
vi kaller Mester og Herre. 

Etter omvendelsen skal vi la oss døpe (Ap.gj. 2, 38). 
Verset beskriver også at vi da får tilgivelse for syndene 
og den Hellige Ånds gave.  

Vi får også  
menighetsfellesskap med andre  
troende, bygd på  prinsippene i vers 42 i 
 samme kapittel:  

”De holdt seg trofast til  
apostlenes lære og  
fellesskapet, til  
brødsbrytelsen og  
bønnene”  

Eller sagt på en annen måte; 
det er viktig at vi som  
menighet og troende holder 
fast på; Bibelens ord og autoritet, fellesskapet med 
hverandre, nattverden og bønn.  

Velkommen til å delta i fellesskapet med det du har av 
utfordringer og gleder i ditt liv!  

La oss skape en menigheten som har takhøyde nok, 
 tilstrekkelig bredde og så lave terskler, at det er plass 
og adgang for alle som vil være med.   

Rolf 

 

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 6. August 

Kl 19 Sommergudstjeneste 

 

Søndag 13. August 

Kl. 17:  Gudstjeneste. 

Samuel Torres taler 

Nattverd 

 

Søndag 20. August 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern taler 

 

 

Søndag 27 August 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Besøk av Maritastiftelsen 

v/Leiv Holstad 

 

 

*** 

Søndag 3. September 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Rolf Skavern taler 

Nattverd 
 

 

 

 

Hovedplanen for  

søndagene i  

Pinsekirken er sendt ut til 

alle aktører i midten av 

juli. Noe korrigeringer vil  

komme i løpet av 

 måneden…. Skulle du 

mot formodning ikke ha 

fått den, så ta  

kontakt med Rolf på  

telefon 91306471  

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 

 

Bønn og lovsang kl. 19 

Oppstart i September 

 

Husgrupper 

Oppstart i uke 36 

(september) 

 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag fra 25. August 

 

 

Sangandakter kl 11 

22.08 Moen 

24.08 Sætre 
 

 

 

 

 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Velkommen 

til å delta i  

fellesskapet 

med  

utfordringer 

og gleder! » 

August 2017 
pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 17 - 7. utgave 

Rolf Skavern 

Menighetsweekend 

Menighetsweekend på 

Haraset Leirsted 27.-29. 

oktober. Arr.komiteen 

(Aina Skjøthaug, Iselin 

Skavern og Arne Jordet) 

har store og gode  

planer. Sett av helgen!  



 
 

Fødselsdager 
AUGUST 

 

02.08. Neema Elisabeth Solend  

03.08. Rolf Skavern Sr 

04.08. Erland Jensen Boneng 

05.08. Laila Myrhaug 

05.08. Gunn-Elin Bakke  

06.08. Lennart S. Ødegården 

07.08. Matteus Bakke  

07.08 Susanne Neema Zihindula 

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—60 år! 

24.08. Ragnhild Skavern—50 år! 

25.08. Stig Rune Reiten  

 

Jan Gunnar Martinsen døde 24.7  

etter lang tids sykdom. Han ble 

begravet fra Elverum kirke 4.7. 

Vi lyser fred over Jan Gunnars 

gode minne og husker på Mona 

i sorgen og savnet.  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Kolosserbrevet 
Alle de fire søndagene i september er viet til fordypning 

i kolosserbrevet. De fire som skal være  

undervisningsansvarlige er Ida Bråthen, David Aanje, 

Hege og Rolf Skavern.  

 

Undersøkelse 
I høst skal vi gjennomføre en ny menighetsundersøkel-

se i regi av NaMu (Naturlig menighetsutvikling) for å se 

hvor vi har vårt «svakeste punkt». Tretti utvalgte perso-

ner vil bli forespurt om å delta i denne anonyme under-

søkelsen. Sist vi gjennomførte slike undersøkelser i PK 

var i 2011 og i 2014.  

 

Ungdomsfestivalen 
Om sommeren skjer det mye forskjellig i rundt om i  

Kristen-Norge, og et av disse er U-festivalen på  

Hedmarktoppen. I år var vi over 20 ungdommer fra  

Pinsekirken, inkludert to syriske gutter, som fikk smake på ekte 

frihet gjennom gode relasjoner, morsomme aktiviteter, ingen leg-

getid (!!) og ikke minst knallbra undervisning og Gudsnærvær!  

Hvordan ser det ut når vi er «generasjon frihet»?  

Generasjon frihet tør å møte det de frykter, tør å stå opp for andre 

og tør å velge annerledes. Generasjon frihet er preget av trygghet 

og vet hvem de er i Kristus. La oss alle sammen være en del av 

generasjon frihet—og bringe frihet til de rundt oss! :-)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt tentro-år 
Ungdomspastor Ida deltar på TenTro-lederkurs i  

Filadelfiakirken i Oslo den 26.08. Foreldre med elever til 

TenTro 2017/2018 bes melde opp sine håpefulle til Ida 

(95066187) eller Rolf (91306471) 

 
 

 
Bryllup 
Iris-Katrin Nordal 

fikk sin Daniel da de 

ble viet av Rolf på 

Rjukan 17.07.17. 

 

VI GRATULERER <3  

På flyttefot 
Familien Vlastuin har bestemt seg for å forlate 

Elverum og Norge for å fortsette oppdraget/

kallet sitt i Nederland. De flytter i løpet av høsten 

når de praktiske detaljene er på plass. Ragnhild, 

Thorleif og Åsmund Skavern flyter til Oppdal  

allerede i begynnelsen av August. De blir  

henholdsvis lærer, rektor og elev ved en kristen 

privatskole ved navn Vollan.  

Ny eldste 
Lederskapet er i prosess med å finne en ny  

eldstekandidat etter Ragnhild Skavern. Målet er å 

ha denne på plass senest til valg på årsmøte i  

februar.  

Besøk fra 

Spania 
Patty og Carlos, våre  

misjonærer i Spania,  

kommer til Norge i perioden 

23.08 til 10.09 :-) 


