
 

 

 
 

Vekst i 2022 
 

Jeg har ikke landet enda. Jeg svever og lever 
på opplevelsen etter konferansen der vi 
hadde besøk fra Stavanger. Vi ble minnet om 
å ha fokus på hva vi ønsker kirken vår skal 
være. Det er fort gjort å bli opptatt av alt vi 
gjør, istedenfor hva vi skal være. 
 

Hva ønsker vi at vår kirke skal være? Kirken skal oppleves som et 
sted å komme Hjem. Det skal være en god opplevelse å komme 
til vår kirke, alle skal bli møtt med varme og kjærlighet, som å 
komme hjem til familien. Det ligger på Guds hjerte å skape et 
hjem, en familie med Gud som far. Vi skal speile Guds kjærlighet 
både når vi møtes i kirken og når vi møter folk utenfor kirken.  

 

 
 
 

 
Nå i november er det 13 ungdommer som reiser fra PK til 
konferansen Get Focused! Det er kjempebra. Vi har døpt og 
barnevelsignet og opplevd at folk har tatt imot Jesus i løpet av 
det siste året. Pinsekirken vokser, og vi har store forventninger 
til dagene framover.  
 

Vi har også fått et nytt hus! Det er bare helt utrolig! Vi skal bruke 
tid på å finne ut hva Gud ønsker å bruke det til. Martin Cave 
minnet oss om at noen ganger kan menneskenes planer skape 
problemer for Gud, fordi vi har det for travelt. Vi skal gå i 
ferdiglagte gjerninger for dette huset, og vi skal lytte til hvilke 
planer Gud har. Dette er så spennende.  
 

En annen ting som ligger på mitt hjerte er at jeg håper alle i 
kirken vår føler seg sett. Både de som er nye og de som alltid har 
vært der. Men det kan likevel være at du tenker at du ønsker å 
bli sett enda litt bedre. Det er ikke sikkert at vi i lederskapet 
klarer å fange opp alt, og vi kan jo også kjenne på at vi ikke skal 
bry oss, eller blande oss. Jeg håper at om du ønsker å snakke 
med noen, så ikke nøl med å ta kontakt med noen av oss. Vi 
ønsker virkelig å bruke tid sammen med deg og snakke med deg. 
Og vi har selvsagt taushetsplikt.  
 

Vær velsignet. Jeg er glad i dere!  
 

Klem fra Kjersti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

«Følg meg!» 
 

 

 

 
 

 

 

Leder 
PK-Nytt       

Årgang 22 – 6.utgave 
 

NOVEMBER & DESEMBER 

Gudstjenester 
 

Søndag 6.nov  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 

Sigmund Dalehaug 
«Gud holder ord» 

  

Søndag 13. nov  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 

Evangeliesenteret  
Trond Eriksen 

 

Søndag 20. nov  kl 11:00  
GUDSTJENESTE 
Vidar Børjesson 

 

Søndag 27. nov  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 

Misjonsgudstjeneste  
Trosgnisten 

 

Søndag 4. des  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 
Vidar Børjesson 

 

Søndag 11.des  kl 11:00 
JULEKONSERT 

Arvid Pettersen m ensemble 
 

Søndag 18. des  kl 11:00 
UNG-GUDSTJENESTE 

Vidar Børjesson 
DÅP 

 

Søndag 24. des  kl 15:00 
JULE-GUDSTJENESTE 

«Surprise» 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samlinger 
 

Connect Bibel  
Mandager kl 19:00  

Samtalegruppe for unge 
mennesker  

 

Bibel & Bønn 
Onsdager kl 19:00 

 

Connect Fredag 
Fredager kl 19:30 

Ungdomssamling med andakt, 
lek og morro 

 

Huskirker 
Samles iht avtale i hver enkelt 

gruppe. Ønsker du å være 
med i en av våre huskirker; 

kontakt 
 Arild Skavern på  

tlf 977 23 955 
 

Alpha-kurs 
Mandager kl 18-20 

 

Alpha-weekend 
11.-12. november 

 

Menighetsmøte 
Tirsdag 1. nov kl 18:00  

 
Julemusikk-kafé 

Lørdag 26. nov kl 17:00 
 

 

 

OPPDRAGET: 
«Gå derfor ut og hjelp alle 
folkeslag til å følge meg» 

 
Mat 28:19 

«Kirken skal oppleves som et 
sted å komme Hjem» 

Kjersti Skavern 

Mobiltelefon: 
477 83 206 
E-post: 
post@pinsekirkenelverum.no 
Org.nr 975 617 902 
Bankkontonummer: 
1820.07.19308 
Vipps: 105 105 

 
 

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

 

mailto:post@pinsekirkenelverum.no


 

 

ES KONTAKTSENTER 
Besøk av Evangeliesenteret 
            -Trond Eriksen 

 
Søndag 13. november får vi 
besøk av Trond Eriksen og 
en gruppe fra 
Evangeliesenteret. Besøket 
har sammenheng med at ES 
ønsker å etablere 
kontaktsentre i Innlandet. 
Hensikten med disse 
kontaktsentrene er å komme 
i kontakt med rus-avhengige 
og hjelpe dem inn til et av 
Evangeliesentrene. Det er 

allerede startet kontaktsentre både på Hamar og på 
Lillehammer. Nå utfordres vi på Elverum både i forhold til 
egnede lokaler og mennesker som kan være med i det 
lokale arbeidet. 
 
 

TENTRO  
Årets Tentro gjennomføres 
i år i samarbeid med 
Filadelfiakirken Hamar, det 
vil si – de har stilt sitt 
opplegg og sine ledere til 
vår disposisjon. Og det er 

vi veldig fornøyd med. Dette er også en glimrende 
arena for våre ungdommer til å bli bedre kjent med 
jevnaldrende i nærheten. Vi har to tentro-elever 
dette året. Høytidlig Tentroavslutning blir på Hamar i 
Filadelfiakirkens lokaler lørdag 6.mai. 

 

GET FOCUSED 

For første gang deltar våre ungdommer på årets Get 
Focused – et stort arrangement på Oslofjord Convention 
Center – for ungdom.  
 

Arrangementet er en tverrkirkelig ungdomsfestival som 
ikke er tilknyttet noen menighet, men en frittstående 
organisasjon med mange av områdets menigheter i 
ryggen. Arrangøren sier at «Gud har lagt en drøm ned i 
våre hjerter som er større enn oss selv». Derfor inviteres 
ungdommene ikke til å komme på GF, men bli en del av 
GF. Ikke for å bli underholdt, men «fordi dine 
klassekamerater, dine venner, din skole og din by trenger 
Jesus, og de trenger deg.» Intensjonen for festivalen er at 
ungdommene  
 

Fra Elverum reiser 13 ungdommer – og treffer 
ungdommer fra mange andre steder. En hjertelig takk til 
alle som har sponset med både «bensin- og bompenger»! 
Flott om vi kan huske på våre ungdommer! 
 

JULEMUSIKK-KAFÉ 
Lørdag 26. november kl 17:00 
blir det Julemusikk-kafé. Da 
skal vi også feire at Pinsekirken 
Elverum er 95 år. Alle som kan 
krype og gå er hjertelig 
velkommen. 
 
 

JULEKONSERT 
Arvid og Ragnhild Pettersen 

med venner 
Søndag 11.desember kl 17:00 

Billettpris kr 150 
Ungdom 16-24, studenter, honnør kr 75 

Barn fri entre 
 

 


