
 

 

 

 

Høsten er her 
 

Jeg elsker sol og varme, og er derfor 

veldig glad i sommeren. Samtidig er 

høsten alltid spennende. Det er en ny 

start.  

 

Og denne høsten er spesielt 

spennende! Nå med Vidar som ny pastor. Han er en mann 

full av energi og pågangsmot for Guds sak. Han inspirerer 

meg! Det er mye spennende på gang utover høsten, og vi 

håper at alle kan bli med og bidra med smått og stort.  
 

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere 

det ikke? Ja, jeg legger veg i ørkenen, elver i ødemarken 

Jes. 43:19. 
 

Spørsmålet vi må finne svar på er: «Hvordan kan vi nå ut 

og komme i kontakt med folk utenfor kirken vår?» 

Godhetsuka er et veldig godt eksempel på det. Godhet 

blir aldri feil, uansett tid på året ☺. 
 

Vi tenker at vi må få til treffpunkt 

der folk føler seg sett og ivaretatt. 

Vi må skape gode opplevelser og 

skape relasjoner med folk slik at 

de kan få et riktig bilde av den 

Gud vi kjenner som er full av kjærlighet. Vi prøver derfor 

denne høsten å arrangere litt andre ting også., i tillegg til 

tradisjonelle møter, for kanskje å nå ut til litt flere enn de 

som vanligvis går i vår kirke. Inviter med deg venner og 

kjente. 
 

Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si dere; Gled 

dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. 

Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt 

dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham 

med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal 

bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Fil. 4: 4-7 
 

Jeg møter høsten full av forventning! 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Verdensdagen for 

psykisk helse  

10. oktober 

 
 

 

 

 

Leder 
PK-Nytt        Årgang 21 – 5. utgave 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse: 
Anne Moesgt 3 
Elverum 
 
Postadresse: 
Torvmyrveien 11 
2406 Elverum 

Mobiltelefon: 
477 83 206 
E-post: 
post@pinsekirkenelverum.no 
 
Bankkontonummer: 
1820.07.19308 
Vipps: 105 105 

 
 

Samlinger 
 

Connect Bibel 

Mandager kl 19:00  

Følg med på Facebook. 

 
Bibel & Bønn 

Onsdager kl 19:00 

 

Felles bønn for byen 

Korona-pause til 

årsskiftet. 

 
Connect (ungdomsklubb) 

Fredager kl 19:30. 

Følg med på Facebook. 

 
Husgrupper 

Avtales gruppevis. 

 

Strikkekafe 

Innstilt fram til årsskiftet. 

Mer informasjon kommer 

så fort smitte og 

samfunns-situasjonen 

normaliseres. 

 

Familiemorro 

Søndager kl 13:00-15:00 

1 gang pr mnd. Følg med 

på facebook. 

 

Barnekirke  

Arrangeres parallelt med 

gudstjenestene. 

 
 

Gudstjenester 
 

Søndag 5. september 

Kl 11:00 Gudstjeneste 

Daniel Hop-Hansen 
 

Søndag 12. september 

Kl 11:00 Gudstjeneste 

Vidar Børjesson 

 
Søndag 19. september 

Kl 11:00 Gudstjeneste 

Vidar Børjesson 

 

Søndag 26. september 
Kl 11:00 

FAMILIEGUDSTJENSTE 

Ane & Benge Buranga 

 

Søndag 3. oktober 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Fred Håberg 

Sentrumskirken, Strømmen 

 

Søndag 10. oktober 
Kl 18:00 Verdensdagen for 

psykisk helse – foredrag med 

Monika Kørra 

 

Søndag 17. oktober 
Kl 11:00  UNG-Gudstjeneste  

Vidar Børjesson 

 

Søndag 24. oktober 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Øyvind Ramslien 

Leder bibelskolen OKS 

 

Søndag 31. oktober 
Kl 11:00 Gudstjeneste 

Morten Aune 

Pinsekirken Sandvika 

 

 

 

 

 

«Veien tilbake» 
Foredrag med Monica Kørra 

Søndag 10. oktober kl 18:00 

Kjersti Skavern 

«Godhet blir 

aldri feil, 

uansett tid på 

året» 
 

mailto:post@pinsekirkenelverum.no


 

 

«Veien tilbake» - Monika Kørra 
Monika Kørra er en norsk forfatter og friidrettsutøver fra 

Løten. Hun vant bronse på 3000 meterhinder i NM i 

friidrett i 2008. Monika fikk idrettsstipend og flyttet til 

USA. Natt til 6. desember 2009 er 19 år gamle Monika på 

vei hjem fra en studentfest i Dallas, Texas. Plutselig blir 

hun dratt inn i en bil og opplever en ung jentes verste 

mareritt. 

Med pistol rettet mot hodet og tape over øynene, blir hun 

voldtatt gjentatte ganger av tre menn, før hun dumpes 

langs veien på ukjent sted. Hendelsen er utgangpunktet 

for foredraget «Veien tilbake».  

I tillegg til foredraget blir det slampoesi ved Sidsel 

Theisen og sang ved Ann Helen Lien. 

 

Høstkonferanse  
11.-14. november 
 

 
Vi satser stort – og har gleden av å få besøk av Irene og 

Martin Cave fra IMI-kirken i Stavanger. Martin har vært 

kirkens leder gjennom mange år og bygget opp en solid 

kirke som har vært til velsignelse for mennesker over hele 

landet. Det var også IMI-kirken som tok initiativ til og 

iverksatte Godhetsuka. Høstkonferansen blir høstens store 

satsing med ulike seminar (lederseminar, mv) og 

møteplasser. Arrangementet vil kreve en betydelig 

innsats. Vi håper derfor at du har anledning og ønske om 

å løfte dette sammen med oss. Vi hører gjerne fra deg! 

Status oppussing bygg 
Forfallet kommer om vi vil 

eller ikke! Slik er det på 

alle livets områder! 

Vedlikehold er nødvendig 

om det er bygg eller 

ekteskap!  

Vi har som smått kommet i 

gang med ny inngangsdør 

på baksida av 

gamlebygget. Det viste seg 

at fukt hadde skapt kraftig 

råte rundt dør og 

inngangsparti. Dør og 

veggkonstruksjon har 

derfor blitt byttet. I tillegg vil det bli montert tak over 

inngangspartiet for å bevare dør og inngangsparti i årene 

som kommer. Når dette er ferdig vil vi utover høst og 

vinter fortsette med restaureringsarbeid i 2. etg. 

 

KONSERT- Endre Norvik 

Søndag 21. november kl 18:00 blir det konsert med Endre 
Norvik.  

Endre Norvik, født 29.mars 1993 er en sange og gitarist 

fra Sotra, vest for Bergen. Høsten 2009 deltok han på X- 

Factor (Norge), og gikk ut rett før finalerunden. I 2010 

jobbet han hos Disney Channel og spilte i musikkvideoen 

av den skandinaviske versjonen av «Fire» i Camp Rock. I 

2011 deltok Norvik i Melodi Grand Prix og kom til 

finalen. Han har også medvirket på plateutgivelser av 

Kurt Nilsen og har siden 2015 spilt i bandet hans. Norvik 

har også deltatt i ulike TV-program. I januar 2018 slapp 

han sin første plate som soloartist. Det er en stor glede å 

invitere til konsert med Endre Norvik. 
 

 

Medarbeidersamtale med 

pastoren 
Vår pastor har åpnet for at den som 

ønsker eller har behov for en 

medarbeidersamtale kan skrive seg på 

liste som ligger på PK. Du kan også 

ta kontakt med pastoren direkte via 

telefon 404 88 606. Da kommer du 

direkte til Vidar Børjesson. 

 

Tilbudet gjelder alle og temaet er det 

du som bestemmer. Ikke nøl med å ta kontakt! Dialog er 

viktig og kan være til hjelp i mange sammenhenger. 

 

 

Julekonsert – Arvid Pettersen 
19. desember er en 

stund til, men 

høsten går fort. Og 

rett før jul har vi 

funnet plass til 

julekonsert med 

Arvid Pettersen.  

 

Arvid Pettersen er en høyt skattet norsk pianist, sanger, 

komponist og forfatter. Han vokste opp i Åros i Røyken. 

Hans musikalske karriere startet tidlig i den lokale 

frimenigheten i bygda. Siden har han skrevet 300 sanger, 

hatt over 3000 konsertfremføringer og andre musikalske 

oppdrag i mer enn 20 land. Vi er sikre på at en julekonsert 

med Arvid Pettersen vil bli en stor opplevelse. Inviter 

gjerne dine venner. Mer informasjon kommer etter hvert.          


