
Program sesongen 2012/2013 

Dag Tid Innhold Sted 

Lørdag 7. september 15.00 – 15.30 
15.30 – 18.00 

Oppdraget 
Luftgeværskyting 

Pinsekirken 
Grundsetmarka 

Lørdag 19. oktober 15.00 – 15.30 
15.30 – 18.00 

Oppdraget 
Funbattle 

Pinsekirken 
Terningen skanse 

Lørdag 16. november 15.00 – 15.30 
15.30 – 18.00 

Oppdraget 
Spillaften med åpen 
kiosk 

Pinsekirken 
Pinsekirken 

Lørdag 14. desember 15.00 – 18.00 Grøtfest og kanefart 
  

Skogen 

Lørdag 11. januar 15.00 – 15.30 
15.30 – 18.00 

Oppdraget 
Turn 

Pinsekirken 
Terningen Arena 

Lørdag 15. februar 15.00 – 15.30 
15.30 – 18.00 

Oppdraget 
Tapas-verksted 

Pinsekirken 
Pinsekirken 

Lørdag 15. mars 15.00 – 18.00 
 

Skidag for hele familien Nærmere beskjed 

Lørdag 5. april 15.00—18.00 Isfiske/pilking Gubberud-tjernet 

Lørdag 24, mai 
Søndag 25. mai 

11.00 
16.00 

Kanotur 
Kanotur 

Kynna 
Kynna 

 

Program 2013/2014 
 

 

 

- villmark, turn, skidag, tapasverk-

sted, funbattle, spillkveld, ka-

notur og julebord 

Sesongen 2011-2012 

For barn i alderen 9 til 12 år  

Oppdraget 
 

Samlingene starter med det vi kaller Opp-

draget. Her vil du få innblikk i den kristne 

tro med blant annet verdier som neste-

kjærlighet, vennskap og tilgivelse.  

Det er også lek og konkurranse hver gang. 

Oppdraget har en varighet på cirka 30 

minutter.  

Etter Oppdraget er det tid for aktivitet. Se 

program over. 

The Betweens 
c/o Pinsekirken Elverum 

Anne Moes gate 3 

2406 Elverum 



Skidag 
15. mars arrangeres skidag for hele familien.  Sted er foreløpig 

ikke avklart.  

Luftgeværskyting 
7. september sesongåpner vi med tur til skogs og luftgeværsky-

ting. Vi popper popcorn over bålet og griller marshmallows. Lurt å 

kle seg litt godt for det kan bli litt kjølig til kvelds. Ta med sittepla-

te. 

Tapas-verksted 
15. februar koser vi oss med god mat. Sammen lager vi flere 

forskjellige småretter til tapas-bordet. 

Spillaften 
16. november tar vi i bruk Pinderudstua og lekerommet for 

å spille ulike brettspill, kortspill og playstation. Vi åpner 

kiosken, så det er lurt å ha med seg litt penger.  

Turn 
11.  januar boltrer vi oss i Turnhallen på Terningen Arena. Turnap-

paratene står til vår disposisjon i et par timer. Det er lurt å ha på 

seg treningstøy.  

Grøtfest og kanefart 
14. desember blir det både kanefart og grøtfest i skogen. Med 

hest og slede går turen til leirplassen med bål og fakler.  Her må 

vi kle oss godt. 

Kanotur 
24. til 25. mai blir det kanotur med overnatting i lavvo. Turen går 

til Kynna-vassdraget i Våler kommune, et eldorado for fugler og 

dyr, og et utmerket sted å padle. I forkant av denne turen sendes 

det ut utstyrsliste. Det er avreise fra Pinsekirken klokka 11 på 

lørdag, og vi er tilbake søndag klokka 16.  

Medlemskontingent 
For å bli medlem av The Betweens betales en medlemskontingent på 100 kroner pr. år.  

Kontingenten skal være med å dekke deler av kostnadene ved innkjøp av utstyr og servering. 
 

Kontingenten betales til en av våre ledere når du begynner. 

Kontakt oss 
 

Ledere av The Betweens  

i Pinsekirken Elverum 2013/14 er: 

 

Erlend, Ragnhild  

og Thorleif Skavern 

 

Mob: 994 25 968 / 907  38 238 

Funbattle 
19. oktober besøker festningsruinene på Terningen skanse. Vi 

leker funbattle som er et lagspill hvor vi blir utstyrt med skjold, 

brynje og kasteballer. 

Isfiske 
5. april pilker vi på Gubberud-tjernet i Julussdalen. Dette er et 

fint abbor-vatn, med nesten garantert fisk på kroken. Alle kan låne 

alt av pilkeutstyr av The Betweens.   
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