
 

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 

 
Jeg sitter og nyter en sen  
frokost på en fridag i  
september, da jeg ser en 
ung kar på epleslang i 
nabokonas hage.  
Nabokona mista sin  
kjære mann i sommer, 
og jeg irriterer meg over  
urettferdigheten i at 
disse eplene, som hennes 
mann har dyrket fram så 
møysommelig, nå blir borte for henne.  
 
Jeg rekker å knipse et bilde av tyven idet 
han stikker. Hva gjør jeg nå? tenker jeg. 
Legger det ut på Facebook og uttrykker min 
vrede? Da kommer jeg heldigvis på Jesu ord 
i dagens andakt: Døm ikke!  
 

Jeg velger å dra 
på Mellem 
Gårdsmatutsalg 
og kjøpe  
eplemost og  
syltetøy, og gir 
det til nabokona, 
som en 
 kompensasjon, i 
stedet.  
 

Guds ord fikk denne formiddagen en  
konkret innvirkning på mitt valg av adferd. 
Frukten av det kjenner bare Gud, men i 
meg ble det både fred, glede og 
 kjærlighet - og eplekake, som nabokona 
bakte i går av epler fra egen hage!  
Måtte Jesu sinnelag prege våre valg og våre 
liv, og Guds Ord være vår lykt på vår sti, i 
høstmørket.  
 
Gud velsigne deg!  

Gudstjenester 

 
Søndag 1. Oktober 

Kl. 17: 

 Misjonsgudstjeneste 

Besøk av Gunvor og  

Ingvald Skretting med  

pastorfamilie fra  

Paraguay 

Misjonsutvalget har  

regien 

Kollekt til misjon i  

Paraguay  

Nattverd 

 

Søndag 8. Oktober 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Ida Bråthen taler 

 

Søndag 15. Oktober 

Kl. 17: Gudstjeneste 

David Åström synger og 

taler 

 

Søndag 22. Oktober 

Kl. 17: Gudstjeneste 

Grethe Borge taler 

 

Søndag 29. Oktober 

Kl. 11: (merk tiden) 

Gudstjeneste på  

menighetsweekend på Hara-

set Leirsted 

MERK: ingen gudstjeneste i 

Pinsekirken denne søndagen 

 

*** 

 

Søndag 5. November 

Kl. 17: UNG-Gudstjeneste 

Joakim Skavern taler 

Nattverd 

 

Samlinger 
 

 
Connect Bibel kl 19 

Mandag/Onsdag—følg med 

på facebook  

 

 

Bønn og lovsang kl 19 

Hver tirsdag  med unntak av 

10.10 (høstferien) 

 

 

Felles bønn for byen i Den 

Norske Kirke  kl 19 

Onsdag 18.10 

 

Husgrupper 

Uke 40 og 42 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag, følg med på 

Facebook for progran 

 

Sangandakter kl. 11 

03.10 Moen 

17.10  Moen 

23.10 Sætre  

31.10 Moen 

 

Menighetsweekend på 

Haraset leirsted 

27.10-29.10 Se eget pro-

gram i PK og på facebook. 

Påmelding innen 1. Oktober.  

 

LED-regionalt på  

Hedmarktoppen 

21.10 

Se eget program i PK og på 

FB. Påmelding til Rolf  

Skavern på 91306471 

«Guds Ord fikk 

en konkret  

innvirkning på 

min adferd» 

Årgang 17 - 9. utgave 

Pinsekirken  

Tore-Bjørn Ringås 

Oktober i 

Motløs 
For Gud ga oss ikke en ånd som gjør  

MEN EN ÅND SOM GIR 

Kraft 
Kjærlighet 

& 
sindighet 

2 Tim 1,7 



 

Fødselsdager 
NOVEMBER 

 

03.10 David F. Muren  

04.10. Simen Skavern  

06.10. Emmanuela Vyamungu 

11.10. Rem Ruat Bawikou  

19.10. Augusta Høiby  

24.10. Hanna Skavern  

25.10. Anita Høiby Gotehus 

31.10. Patricia Cañizares Aguirre 

31.10. Joseph Fumero  

31.10. Åsmund Skavern  

Taler på nett 

Tilgang til prekener i PK finner du på 

www.pinsekirkenelverum.no. Under fanen "Om 

oss" finner du prekener.  

Tast inn kodeordet: pinseforalle.  

Da får du tilgang til nær sagt alle taler som er 

holdt i Pinsekirken de siste årene :-) 
 

Rolfs rygg 
Hva er det som gjør at en av de sprekeste i  

menigheten må sette seg under lovsangen? Svar: 

han har fått vond rygg ;-) Inntil helbredelsen  

foreligger er det nødvendig å ta «pauser» etter noen 

minutter stående rett opp og ned. Ryggplagene 

(spinal stenose) er ellers nesten umerkelig.  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

 
Velkommen til menighetsweekend på 
Haraset Leirsted, Stange, 27.-29. oktober 2017! 
Vi har utsatt påmeldingsfristen, ny frist er satt til  
Søndag 1. Oktober!  

Nye (subsidierte) priser er: 
0-3 år: Gratis 
4-12 år: 390,- 
12-20 år: 490,- 
over 20 år: 890,- ¨ 

Prisen inkluderer opphold, 

aktiviteter og vask +  

all mat og drikke ferdig lagd.  

Vi håper at så mange som mulig tar seg anledning til å 

delta; store og små, unge og eldre, menn og damer. 

"Vi søker Gud sammen». Det er ikke ofte vi samles som 

menighet i to døgn sammenhengende. Det kommer til 

å gjøre noe med relasjonene våre. Mange og  

varierende aktiviteter å delta på. Se eget program i PK.  

Velkommen!  

 

Påmelding til Iselin Skavern på 45214011(snarest).  

Betaling skjer til kontonummer:  

1210 66 89014 

Dåp på fredagssamling 
Det blir dåp i  

Pinsekirken fredag  

3. november da flere  

ungdommer vil la seg døpe.  

Det skjer på Connect kl. 20. 

Ønsker du å døpe deg?  

Ta kontakt med Rolf!  

Jeg spurte Rikke og Erlend hva det betyr for dem 

å få døpe seg.  

«Jeg liker tanken på å stå opp til et nytt liv i Jesus! 

Når jeg leste om dette i  

romerbrevet 6 fikk jeg lyst til å døpe 

meg. Det føles også veldig godt! Jeg 

ønsker å vise mitt personlige valg om å 

tilhøre Jesus. Jeg føler veldig tilhørighet 

til Pinsekirken så jeg er glad jeg kan 

gjøre det her.» 

 

«Jeg vil døpe meg fordi jeg ønsker å 

leve livet med Han og ønsker å bli 

bedre kjent med Han. Det er fint å 

markere ved å døpe meg» 

Økonomi 

Økonomien i menigheten er god. Alle økonomiske  

gaver til menigheten er gull verd. Det som gjør at vi 

kan drive menighet er de faste giverne som hver  

måned gir faste beløp inn på menighetens konto 1820 

07 19308. Disse beløpene kan du få skattefradrag for 

inntil 30.000 kr inneværende år (ta kontakt med Per  

Kristian Hammer (90129224) for å bli registrert for 

dette. I tillegge kommer alle kollekter i gudstjenester. 

Sistnevnte blir ofte gitt direkte videre til besøk vi har 

den søndagen; fattige, trengende, rusavhengige, 

misjon, bibelspredning, 

etc. Det er også en del 

av menighetens visjon, 

men vi "bygger  

menighet» på de faste 

beløpene som kommer 

inn på konto  

hver måned. 

Frykt ikke 
For jeg er med deg  
JESAJA 41:10 

Besøk av DT 

I uke 42 får vi besøk av et team fra 

Hedmarktoppen Folkehøgskole. De 

skal delta på menighetens  

aktiviteter fra Tirsdag til Søndag.  


