
 

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 

 
Gud er trofast! 
 
Sommeren er nå over, og vi går 
inn i en spennende høst.  Hva 
som ligger foran er det få av oss 
som vet noe om - heldigvis vil de 
fleste si.  
Det eneste som er 100% sikkert er 
at Gud er trofast og at han er med 
oss.  
 
Den siste tiden har for oss alle vært preget av mye  
forskjellig: Gleder og sorger, prøvelser og lykke, 
fjell, dal og flate sletter.  
Selv har jeg vært innom alt sammen. Jesus har 
vært med på alt, han har gitt fred og ro i prøvelser 
og sorg, og gitt glede og lykke en ekstra  

dimensjon.  
 
Han er her hos meg 
hele tiden, spesielt i 
etterkant kan jeg se 
dette.  
 
Så dette minutt, 
denne time, denne 
dag - ja denne høst 
er han hos meg, hos 

deg, ja hos oss.  
 
For meg er det en styrkende tanke, kanskje for deg 
også. Å minne meg selv på Hans trofasthet hjelper 
ihvertfall meg til å leve mer i «nuet» med visshet 
om Hans nærvær. 

 
 

«Stor er Din trofasthet, stor er Din trofasthet 
Dag etter dag gav Du nåde på ny 

Himmelske hender gir alt jeg behøver 
Trofaste Herre hos Deg har jeg ly» 

Gudstjenester 

Søndag 3. September 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Kolosserbrevet del 1  

Rolf Skavern jr. taler  

Nattverd 

 

Søndag 10. September 

Kl. 17: UNG-Gudstjeneste 

Kolosserbrevet del 2 

Ida Marie Bråthen taler 

 

Søndag 17. September 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Kolosserbrevet del 3 

David Aanje taler 

Lovsangsteam fra Livets 

Senter Hamar 

 

Søndag 24. September 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Kolosserbrevet del 4  

Hege Skavern taler 

 

*** 

Søndag 1. Oktober 

Kl. 17: 

 Misjonsgudstjeneste 

Tema: Paraguay  

Besøk av Gunvor og  

Ingvald Skretting med 

pastorfamilie fra  

Paraguay 

Misjonsutvalget har  

regien 
 

Samlinger 
 

Connect Bibel kl 19 

Hver mandag  
 

 

Bønn og lovsang kl 19 

Hver tirsdag  

 
 

Felles bønn for byen i 

Pinsekirken kl 19 

Onsdag 13.09 

 

Husgrupper 

De fleste er i gang fra uke 36, 

fortrinnsvis på  

torsdager 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag, følg med på 

Facebook for oppdateringer 

 

Sangandakter kl. 11 

04.09. Moen 

18.09. Sætre 

19.09 Moen 

27.09. Lyngholtet 

Edy Miahescu deltar 18. og 

19. :-) 
 

 

Formiddagskafe kl 11 

Onsdag 13.09 i Pinderudstua 

 

Kvinnelunsj kl 11 

Lørdag 30.09  

 

Connect drar på hyttetur  

6.-8. Oktober 

Ta kontakt med Ida for  

påmelding: 95066187 

Mer info kommer på facebook 

«Det eneste vi 

vet 100%  

sikkert er at Gud 

er trofast...» 

Årgang 17 - 8. utgave 

Han avvæpnet  

maktene og  

myndighetene  og stilte 

dem åpenlyst til skue, 

da Han viste seg som  

Seiersherre over dem på 

korset  

Kol 2:15 

Pinsekirken  

Svein Skretting 



 
 

Fødselsdager 
September 

03.09 Raquel Fumero  

04.09. Sissel Marie Saucedo 

06.09. Robert Johannesen  

06.09. Rolf Skavern jr.  

07.09. Ester Brådalen  

08.09. Fredric Ndayitwayeko 

09.09. Tom Alvin Fossen  

11.09. Øystein Bakke  

12.09. Norma Iversen  

15.09. Finn Wettermark  

17.09. Svein Skretting  

17.09. Kine Olsen Otterstad  

20.09 Lïlli Vlastuin  

20.09. Iris-Katrin Jensen Nordal 

20.09. Iselin Skavern  

20.09. Sonja Hammer  

22.09. Stian Skavern  

25.09. Øivind Skavern  

25.09. Martin Ødegården  

Målsetning i Pinsekirken  

 

 

 

Pinsekirken har en visjon om å være en  

relasjonsorientert menighet med gode relasjoner opp 

til Gud, til hverandre og ut til verden.  

Husgruppene våre er en del  

av verktøyet vårt for å få til dette!  

Koble deg på et småfellesskap ved 

å kontakte Arild Skavern: 97723955 

Ungdommene på tur 
Neste sommer reiser ungdommene igjen på  

misjonstur, og vil i den anledning holde  

misjonskafe 

etter søndags-

møtene i høst. 

Det blir  

mulighet for å 

kjøpe kaffe, 

kake og saft og 

pengene går til 

misjonsturen.  

 

Turen går til 

Romania eller 

Hellas.  

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Menighetsweekend 
Velkommen til menighetsweekend på Haraset 
Leirsted, Stange, 27.-29. oktober 2017 

Leiren vil inneholde variert program med opplegg 
for alle aldersgrupper ute og inne, god mat og 
godt fellesskap. Vi har et ønske om at vi skal bli 
bedre kjent med hverandre og med Gud. Vi håper 
alle setter av helgen! Mer informasjon kommer i 
neste nr. av PK-nytt. 
 
Vi har fått følgende gunstige pris for hele helgen 
(fredag kl. 19.00 – søndag kl 15.00): 
Voksne (fra 12 år) kr. 890,-.  
Barn (4-11 år) kr. 790,-  
Barn (0-3 år) Gratis. 
Alt inkludert. 

Påmelding sendes Iselin Skavern:  
iselin.skavern@hotmail.com eller på SMS: 
45214011. Dere kan også skrive dere på liste som 
legges ut i PK etter gudstjenestene i september. 
 
Si fra om eventuelle matallergier/-intoleranser. 
Påmeldingsfrist: søndag 24. september 

Overnatting:  
Leirstedet har  
ulike typer soverom og sovesaler. Gi beskjed om 
dere har spesielle ønsker. Vi prøver å etterkomme 
ønsker så langt det lar seg gjøre. 

Hilsen fra komiteen 

Kolosserbrevet 
Det kjøres en  

undervisnngsserie om  

Kolosserbrevet på søndagene 

i September.  

Husgruppene vil også  

fokusere på  

Kolosserbrevet i september/

oktober.  

Kvinnelunsj 30. Sept 
Pinsekirken inviterer kvinner i alle aldre på lunsj 

lørdag 30 september kl. 12.00 -14.00. Det blir 

kåseri ved Grethe Borge. Dette er en fantastisk 

anledning til å invitere med seg venninner og 

bekjente som til vanlig ikke går i Pinsekirken. 

Det blir sang og musikk og Grethe Berg-Moe 

forteller fra sin tid som misjonær. Lunsjen er 

gratis. Det 

blir  

anledning til 

å kjøpe lodd 

som du kan 

vinne flere 

fine premier 

på.  

 

Hjertelig 

velkommen!  


