
 

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 
Verdifull 

Hvor mye er du verdt? Når vi tegner livs-

forsikring blir vi på en måte prissatt, og da 

er det gjerne opp mot hvor stor gjeld vi 

har. Vi blir kanskje verdsatt til en million 

eller to eller tre. Men dette er jo 

ikke vår egentlige verdi! I FNs 

menneskerettighetserklæring artik-

kel 1 heter det: 

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og 

menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og 

bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. 

Dette var verdenssamfunnets gjensvar på grusomhetene fra 

2.verdenskrig. Heretter skulle ikke folkegrupper oppleve å bli 

slaktet ned slik som jødene hadde blitt, eller personer av feil 

”rase” eller med handikap bli betraktet som avskum, en belast-

ning eller monstre som ikke hadde livets rett. Det er vel og bra 

med FNs beskrivelse av mennes-

keverdet, men vi trenger å se oss 

selv og hverandre slik som Gud ser 

oss. 

Sett gjennom Guds øyne har hvert 

menneske en uendelig verdi. Ja, 

Guds ønske om å gjenforene seg med menneskene etter synde-

fallet var så høyt at han var villig til å betale den høyeste prisen 

som fantes, sin egne fullkomne, rene sønn. Du har altså en 

uendelig verdi.  Du kan ikke erstattes av noen. Han elsker deg 

ubegripelig og uendelig høyt. Kjærlighet er en så grunnleggen-

de verdi at det ikke går an å leve uten den. Så godt at vi kjenner 

Han som er selve kjærligheten! Med dette utgangspunktet kan 

vi gi videre noe av det vi selv har fått. 

Ragnhild Skavern 
ragnhild.skavern@elverum.kommune.no 

Gudstjenester 
 

 

 

 

 

Søndag 3. mars 

kl. 11:00 Tema-gudstjenste.  

Carlos Fumero Jensen taler.  

Husgruppa til Kjersti & Håvard 

deltar. Nattverd. Besøk av team 

fra TBBMI (Troens Bevis Bibel-

skole) 

 

Søndag 10. mars 

kl. 17:00 Åpen ÅRSFEST for  

Pinsekirken. Variert program for 

alle aldre.  

Servering ved småbord.   

Konferansier: Øyvind Gotehus 

 

Søndag 17. mars 

kl. 17:00 Tema-gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler.  

Daniel Lexander leder lovsang-

en. Husgruppa til Stephen deltar. 

 

Søndag 24. mars 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Hege Skavern taler.  

 

Søndag 31. mars 

kl. 18:00 (merk tiden)

Høytidsgudstjeneste. Anders I. 

Ringås taler. 

 

_ 

 

Søndag 7. april 

kl. 11:00 Gudstjeneste.  

Edy Mihaescu (kristen jøde) 

taler, synger og spiller. Nattverd.  

Samlinger 
 

 

Barnetimen kl. 18 

Mandag 04.03. 

Mandag 11.03. 

Mandag 18.03.  
 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 11.03. 
 

 

Kulturkafeen kl. 11 

Onsdag 13.03. 

 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 13.03. i Generalgården. 
 

 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 05.03. Lyngholtet. 

Mandag 11.03. Sætre. 

Tirsdag 12.03. Moen. 

Tirsdag 19.03. Skogveien kl. 10. 
 

 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 07.03. 

Torsdag 21.03. 
 

 

The Message kl. 19.30 

Fredag  01.03. 

Fredag 08.03. 

Fredag 15.03. 

Fredag 22.03. 

Lørdag 23.03. Avreise Hafjell  

           kl. 10. 

 
 

The Betweens kl. 15.00  

Lørdag 02.03. Sløyd Hernes skole. 
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PKPK NyttNytt 

 

”Du kan ikke 

erstattes av 

noen”   

Jesus Kidz 

Barnetimen flyttes til søndager og 

bytter navn til Jesus Kidz. Siste 

Barnetime blir mandag 18. mars.  

- Kristent barnearbeid i PK forsvin-

ner ikke! Derimot starter vi etter 

påske opp med Jesus Kidz! for barn 

i alderen 2 til 8 år, forteller barnele-

der Gunn-Elin Bakke. Jesus Kidz 

blir på søndager fra klokka 17.15 til 

18.15 da det er ettermiddagsgudstjeneste. De søndagene det er 

gudstjeneste klokka 11 er det ordinært barnepass slik vi kjenner 

et i dag. - Vi ønsker at barna får møter tilpasset sitt nivå, mens 

de voksne er på sitt møte. Målet er at søndagene nå blir famili-

ens dag - hvor Jesus står i fokus, sier Gunn-Elin. Barnelederne 

i Pinsekirken håper at de som står på barnepassturnus i dag 

fortsatt ønsker å bidra som medhjelpere på Jesus Kidz. Til dere 

vil det komme mer informasjon etterhvert.  - Kjenner du deg 

kallet til å være leder i barnearbeidet så er du hjertelig velkom-

men, oppfordrer Gunn-Elin.  

Kvinnemøte 
Fredag 1. mars feires kvinnenes internasjo-

nale bønnedag, et tverrkirkelig arrangement 

med lang tradisjon, og det er Pinsekirken 

som er vertskap i Elverum. Astri Ringås 

(bildet) er kveldens taler. Tema for den in-

ternasjonale bønnedagen er Jeg var frem-

med og du tok i mot meg. Dagen, som mar-

keres over hele verden, er forberedt av kvin-

ner fra Frankrike, og støtter et prosjekt i 

Kamerun som lenge har vært fransk koloni. 
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Fødselsdager 
 

Mars 
 

01.03. David Solend 

02.03. Frans Johannesen - 65 år! 

05.03. Mina Hansen 

10.03. Yvonne Iyankunze - 25 år! 

13.03. Sondre Skavern - 20 år! 

13.03. Håvard Skavern - 50 år! 

15.03. Odd Ludvig Jensen 

16.03. Rin Pui Bawikou 

18.03. Mal Sawn Bawikou 

28.03. Vetle Finstad 

29.03. Bjørn Einar Storsveen 

29.03. Jorge Sauceo 

Vi lager fuglekasser 
Lørdag 2. mars inntar The Betweens 
sløydsalen på Hernes skole. Vi skal 
nemlig lage fuglekasser. Vi går mot vår, 
og da trenger fuglene et sted å bygge 
reir, og vi skal hjelpe dem med husrom. 
Blir det tid så skal vi også skjære ut 
figurer i tre på figursaga. Som alltid 
starter vi med en kort samling i Pinse-
kirken klokka 15. Deretter kjører vi til 
Hernes. Vi er tilbake på Pinsekirken 
klokka 18. 

Kulturkafé 

Arne, Bjarne og Bertha, på henholdsvis trekkspill, gitar og ban-

jo, underholder på Kulturkafeen i mars. Arne er i sitt hundrede 

år, og sønnen Bjarne er heller ingen ungdom lenger. Likevel 

elsker Åsnes-kara å underholde. De to har også tidligere gjestet 

Kulturkafeen.  Denne gangen har de altså med seg forsterk-

ninger av Bertha på banjo.  

Minglestund 
- Vi ønsker å skape større 

rom for å treffes som en-

keltindivider i menigheten 

på søndagene. Derfor forsø-

ker vi med en 

"minglestund" før gudstje-

nestene på søndag, forteller 

Rolf Skavern jr (bildet), og 

utdyper: Mingling er å 

småsnakke med hverandre 

i små og uformelle grupper 

eller en til en. På denne 

måten kan vi treffe mange før gudstjenesten starter. I praksis 

betyr dette at Pinderudstua og hallen utenfor møtesalen benyt-

tes til dette formålet, forklarer pastoren. Døren inn til møtesa-

len åpnes ikke før fem på gudstjenestetid, unntak er det for de 

som må ordne det teknis-

ke og det praktiske til 

gudstjenesten.  

- I tillegg ønsker vi å leg-

ge til rette for felles mid-

dag i Pinderudstua en-

kelte søndager. Det gjø-

res meget enkelt ved at 

enhver som ønsker å 

delta kjøper med sin 

middag fra et sted som leverer Take-away mat, det kan være 

kinesisk, thai, sushi, pizza, el.lign, og møter til avtalt tid på PK, 

forklarer Rolf. Første søndag med felles middag i PK blir allere-

de søndag 3. mars klokka 13.30. Vel møtt! 

Vår-sesong Teltet 
Utover våren vil Teltet være på plass 

foran rådhuset i alt 8 netter i forbindelse 

med helg eller spesielle arrangement.       

-Alle som vil er velkommen til å være 

med ei natt, for å smake på Telt-livet, sier 

en av ildsjelene for Teltet-prosjektet Tore 

Bjørn Ringås (bildet). Første anledning 

er fredag 8. mars. De andre gangene er: 

23. mars, 6. og 20. april, 4. og 16. mai og 

1. og 15. juni. Dersom du kan bidra en 

eller flere av gangene så ta kontakt med Tore Bjørn. Hvis noen er 

interessert i å være med på praktisk tjeneste, som å sette opp Tel-

tet, ta kontakt med Steinar Bekkesletten. 

Økt trosliv og engasjement 
Cirka hver andre søndag frem til sommerferien blir det fokus på 

Følg meg 24-7. Dette er samme tittel som på studieboka som bru-

kes i menig-

hetens hus-

grupper. På 

hver tema-

gudstjeneste 

deltar en av 

menighetens husgrupper med ulike innslag. På denne måten opp-

når vi en bredere deltakelse i gudstjenestene. Forhåpentligvis beri-

ker og utdyper dette menighetens trosliv og vil skape enda større 

engasjement! 

Påskeleir i Hafjell  

Det har blitt tradisjon at ungdommene i Pinsekirken deltar på 

leir i Hafjell de første dagene i påsken. I år blir det heller ikke 

noe unntak. Lørdag 23. mars klokka 10 reiser et tjuetalls ung-

dommer fra Elverum for å treffe et 

hundretalls andre ungdommer. På dag-

tid blir det alpin-kjøring, og om kvelde-

ne, for ikke å si nettene, blir det lovsang, 

sterk forkynnelse og sosialt fellesskap. 

Erfaringer fra tidligere år er ubetinget 

positive! Leiren avsluttes 27. mars. 

 

Utgiver av PK Nytt: 

Pinsekirken Elverum 

- tilsluttet Den Norske  

Pinsebevegelsen 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Sommertid 
Siste helga i mars går 

vi over til sommertid. 

Våre ettermiddags-

gudstjenester flyttes 

samtidig til klokka 

18.  
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