
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr. 

Moskusveien 11 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

mail@pinsekirken-elverum.com 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

 Leder 
«Alt henger sammen med alt», sa Gro 

Harlem Brundtland. Veldig generelt, 

men likevel klokt sagt.  

 

I vårt liv, kristenliv og menighetsliv, 

henger forhold sammen. Forskningen 

som ligger til grunn for Naturlig Me-

nighetsutvikling viser at hvis menighe-

ten vokser på ett felt, henger ofte andre 

felt seg på i veksten, helt av seg selv. 

Og slik er det også på det personlige planet; øker jeg kompe-

tansen eller selvtilliten på ett område, blir det ofte lettere på 

andre områder også.  

 

Vår laveste «stav» i siste menighetsundersøkelse var 

«engasjert trosliv». Vi kommer til å fokusere på dette i hus-

gruppene gjennom å samtale ut fra heftet «Følg meg 24-7». 

Men samtidig kan det være lurt å 

utfordre seg selv litt i hverdagen i 

møte med mennesker. For eksem-

pel i Teltet har vi en unik mulighet 

til å stå ansikt til ansikt med folks 

oppfatninger om Gud, tro, kristne, 

religion, livssyn, bare for å nevne 

noen temaer som folk tar opp. Denne utfordringen har Jesus 

gitt oss i misjonsbefalingen (Matt.28, 18-20). Og denne utford-

ringen henger tett sammen med, ja, nettopp: Engasjert trosliv. 

Det ene motiverer til det andre, og vice versa. Tøft!! 

 

En ekstra motivasjon kan du jo få ved å høre på Bernt Chris-

tensen onsdag 6. februar i PK.  

Tore-Bjørn Ringås 

atbringaas@c2i.net 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 3. februar 

Kl. 17:00 (merk tiden).   

Konsertgudstjeneste med  

Mikael Järlestrand. 

 

Søndag 10. februar 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Hege Skavern taler.  

Tema: "Følg meg 24-7" 

 

Søndag 17. februar 

kl. 17:00 UNG Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler. 

 

Søndag 24. februar 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Tore Bjørn Ringås taler.  

Tema: "Følg meg 24-7" 

 

_ 

  

Søndag 3. mars 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Carlos Fumero Jensen taler.  

Tema: "Følg meg 24-7" 

 

 

Sangstafetten 

skal fornyes 
Stafettpinnen, som har vært 

et fast innslag på gudstjenes-

tene  i lang tid, tar en pause 

etter søndag 10. februar.  

Stafettpinnen kommer tilbake 

i ny drakt til høsten.  

Samlinger 
 

 

Barnetimen kl. 18 

Mandag 04.02. 

Mandag 11.02. 

Mandag 18.02. Vinterferie. 

Mandag 25.02. 
 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 04.02. 

Mandag 18.02. 

 

Bønnemøte kl. 19 

Tirsdag 12.02. 

Tirsdag 26.02. 
 

 

Kulturkafeen kl. 11 

Onsdag 13.02.  

 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 13.02. i Pinsekirken. 
 

 

Sangandakter kl. 11 

Mandag 04.02. Sætre. 

Tirsdag 12.02. Moen. 

Tirsdag 19.02. Skogvegen kl. 10. 

                           Jotunhaugen kl. 11. 

Tirsdag 26.02. Moen. 
 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 07.02. 

Torsdag 21.02. 
 

 

The Message kl. 19.30 

Fredag  01.02. 

Fredag 08.02. 

Fredag 15.02. 

Fredag 22.02. Vinterferie. 

 
 

The Betweens kl. 14.30  
Lørdag 02.03. Sløyd Hernes skole. 
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”Alt henger  

sammen  

med alt”   

Inspirasjons-

kveld 

Kapellmester Bernt Chris-

tensen (bildet) kommer til 

Elverum og Pinsekirken 

onsdag 6. februar klokka 19. 

- Bring Jesus ut på gata, ut 

der folk er, oppfordrer man-

nen som i dag er prosjektle-

der for å få reist kapell lan-

det over. Kapellprosjektet 

hadde sitt utspring på Bryggen i Tønsberg, og det teller i dag 

snart 30 kapeller rundt omkring i Norge. 

 

Kapellprosjektet er ikke så ulikt Teltet-prosjektet i Elverum.  

 

Inspirasjonskvelden er et samarbeid mellom Metodistkirken, 

Frelsesarmeen og Pinsekirken. 

Kvinnenes bønnedag 
Kvinnenes internasjonale bønnedag 

markeres den første fredagen i mars 

hvert år, i Norge og i resten av verden. 

I Elverum er det Pinsekirken som er 

vertskap 1. mars klokka 18.  Temaet i 

år er Jeg var fremmed og du tok i mot 

meg. Bildet til Kvinnebønnedagen 

2013 (bildet til høyre) er malt av Anne-

Lise Hammann Jeannot. 



 
 

Fødselsdager 
 

Februar 
 

01.02. Eline Randen 

05.02. Hege Skretting 

06.02. Eirik Solend 

12.02. Mathea Kristine Torgersen 

12.02. Claude G. Menehi 

13.02. Jan Gunnar Martinsen - 60 år! 

14.02. Marit Busterud Bjørnstad 

15.02. Sarah Emine Torgersen 

20.02. Nadine Bifatukobiri 

22.02. Trond Alexander Myrhaug 

23.02. Irene Louise Ormstad 

25.02. Ruud Vlastuin 

25.02. Tove Hammer 

Årsmøte 
Året 2012 har gått inn i historiebøkene, og 
torsdag 28. februar klokka 19 er det års-
møte i Pinsekirken. Det blir vanlige årsmø-
tesaker med årsmelding og godkjenning av 
regnskap. Rett etter årsmøtet blir det av-
holdt et kort menighetsmøte. Det blir en-
kel servering mellom møtene. 

Bønn for en  

hel region 

Bønnenettverket i Hed-

mark og Oppland arrange-

rer bønneseminar for re-

gionen lørdag 2. mars.  

Den kjente pastoren og 

predikanten Dennis 

Greenidge (bildet) fra London taler. Bønneseminaret er fra 

klokka 10 til 14 på Livets senter i Hamar.  

Stor oppslutning om  

LED-konferansen 
Det er i år rekordmange fra menigheten som reiser for å delta 

på LED 2013 fra 7. til 13. februar. Årets konferanse er lagt til 

Stokke, og blant deltakerne er 11 fra Pinsekirken Elverum. 

LED Nasjonalt er en viktig del av visjonen om å se ledere fra 

alle generasjoner inspirert og utrustet til å gjøre Jesus synlig i 

og utfra sin menighet. Siden 2011 har Pinsebevegelsens Leder-

råd og Pinsebevegelsens Barne- og Ung-

domsutvalg samarbeidet om å skape en 

nasjonal årlig lederkonferanse. Hensikten 

er å bringe barne-, ungdoms- og menig-

hetsledere sammen for å erfare sterkt 

fellesskap, solid undervisning og en berø-

ring av Den Hellige Ånd. Blant talerne 

finner vi blant annet Bill Hybels og Robert 

Fergusson.   

Bill Hybels (øverste bildet) er grunnleg-

ger og hovedpastor i Willow Creek Com-

munity Church, Chicago og verdenskjent 

for sitt arbeid med å utruste og trene me-

nighetsledere. Robert Fergusson 

(nederste bildet) er opprinnelig fra Stor-

britannia, men han bor nå i Sydney, Aust-

ralia. Han er en av nøkkelpersonene i 

teamet i Hillsong Church, hvor han har 

vært i staben i over tjue år.  

Historietime 
”Da Elverum fikk jernbane” er tittelen 

på foredraget som Ottar Evensen 

(bildet) skal holde på Kulturkafeen ons-

dag 13. februar. Vi kjenner Ottar Even-

sen som tidligere rådmann i Elverum 

kommune, men han har også hatt og har 

fremdeles et sterkt engasjement i Elve-

rum Historielag. Evensen, som nå har 

blitt pensjonist, kjenner lokalhistorien i Elverum svært godt, og er 

en dyktig formidler. I tillegg til interessante beretninger fra tidli-

gere tider, blir det variert underholdning og servering av god mat.   

Våre verdier 
Verdiprosessen i Pinsekirken ble avsluttet i et allmøte før jul ved at 

alle fikk stemme på de utsagnene de mente var mest dekkende. 

Etter opptelling var det disse utsagnene som fikk flest stemmer og 

som blir stående inntil det er tid for å revidere dem. 

Pinsekirken Elverum kjennetegnes ved 

 at vi sprer Guds budskap 

 vår kjærlighet, takknemlighet og ære til Gud 

 at Guds kjærlighet formidles i barmhjertighet, 

hjertevarme og åpenhet 

 et trygt og inkluderende fellesskap hvor enkelt-

mennesker blir møtt med respekt for den de er 

 at vi er en levende menighet med smittende hver-

dagskristne 

 

Nå blir den videre jobben å  gjøre verdiene levende for oss og sette 

dem ut i handling. 

Vaskehjelp 
Det trengs flere på vaskelista i Pinse-
kirken. Målet er at hvert vasketeam 
har ansvaret for vasking av lokalene 
hver 10. uke. Hvis du kan tenke deg å 
bidra, så ta kontakt med Hilde Op-
dal, mobilnummer: 97730941 

 

Utgiver av PK Nytt: 

Pinsekirken Elverum 

- tilsluttet Den Norske  

Pinsebevegelsen 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Skolens vinterferie 

 

I uke 8, det vil si 18. til 23. februar, er 
vinterferieuka. Alle aktiviteter for barn 
og ungdom i Pinsekirken tar også fri. 

Team fra misjonsinstitutt 
2. til 3. mars får menigheten besøk av team fra Troens Bevis 

Bibel– og misjonsinstitutt i Oslo, skolen som Aril Edvardsen 

grunnla på 70-tallet. Teamet består av  5 til 6 ungdommer, og 

skal promotere skolen samtidig som de skal delta i menighetens 

barne– og ungdomsarbeid, og gateevangelisering. Ungdomme-

ne skal bo i Pinderudstua fra lørdag til søndag. 


