
 

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 
 

Jeg har lyst til å dele noen tanker 

rundt vår verdi. 

 

Hva er vi verdt? 

 

Mange jeg snakker med har en 

regel, eller følelse som sier "jeg er 

ikke bra nok" eller "jeg er lite 

verdt". 

Følelser er ikke fakta, men snarere 

et "sladrespeil" om tankene våre. 

Basert på tidligere erfaringer er det mange som ikke har så høye tanker 

om seg selv.  

Hva sier Han som har fasiten, som vet alt om alle? 

Jesus kjøpte oss fri fra synd for 

å kunne være sammen med oss 

med den høyeste pris noen har 

betalt, sitt liv.  

 

Johannes 3.16: "For så høyt har 

Gud elsket verden, at han gav 

sin sønn den enbårne, for at 

hver den som tror ikke skal gå 

fortapt, men ha evig liv".  

 

 

Etter å ha lest dette spør deg selv igjen: hva er jeg verdt?  

Mer enn ord kan si! 

 

Johannes 3.16 er en suveren vaksine mot egen nedvurdering, at Gud 

ofret sin egen sønn for oss kan bare bety at du og jeg er uerstattelige. 

Svein Skretting 
sveinskretting@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

 

 

Søndag 2. mars 

kl. 17:00 Misjonsgudstjeneste. 

Innocent Magambi taler (se 

egen omtale). Nattverd.  

Misjonsoffer. 

Barnepass under talen. 

 

Søndag 9. mars 

kl. 17:00 UNG gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler.  

Ungdommene har regien.  

Daniel Lexander  

leder  lovsangen. 

Kl. 17.00 Jesus Kidz. Uteaktivitet.  

 

Søndag 16. mars 

kl. 17:00 Menighetens ÅRSFEST. 

Tore Bjørn Ringås  

er konferansier. 

 

Søndag 23. mars 

kl. 17:00 Gudstjeneste. 

Carlos Fumero Jensen taler. 

Kl. 17.30 Jesus Kidz.  

 

Søndag 30. mars 

kl. 17:00 Familiegudstjeneste. 

Barnelederne har regien. 

  

 

*** 

 

Søndag 6. april 

kl. 17:00 Lovsangsgudstjeneste. 

Lovsangerne leder oss i  

lovsang og tilbedelse. 

Kl. 17.30 Jesus Kidz.  

Samlinger 
 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 03.03. 

Mandag 10.03. 

Mandag 17.03. 

Mandag 24.03. 

Mandag 31.03. 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag 11.03. 

Tirsdag 25.03. 
 

Nettundervisning (engelsk) 

Tirsdag 04.03. 

Tirsdag 18.03. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 12.03. i Generalgården. 

Alle byens menigheter deltar. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 11.03. Moen. 

Onsdag 12.03. Sætre. 

Tirsdag 18.03. Lyngholtet. 

Tirsdag 25.03. Moen. 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 06.03. 

Torsdag 20.03. 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 07.03. 

Fredag 14.03. 

Fredag 21.03. 

Fredag 28.03. 
 

Jesus Teens kl. 17.30 

Fredag 07.03. 

Fredag 21.03. 
 

The Betweens kl. 15.00  

Lørdag 15.03. Skidag for hele 

familien. 
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PK Nytt 

 

”For så høyt har 

Gud elsket ver-

den, at han gav 

sin sønn den  

enbårne...”   

Jentelunsj 

Du kan forvente påfyll for både 

kropp, sjel og ånd hvis du velger å 

delta på jentelunsj i Pinsekirken på 

selveste kvinnedagen lørdag 8. 

mars fra klokka 12. - Vi serverer 

lunsj og herlig musikk med Kristi-

na Wøhni, Hilde Iren Borge Strøm 

og Lisbeth Mørch, fortel-

ler  initiativtakerne Sissel Aronsen 

og Aina Skjøthaug. Talen denne 

dagen blir ved Hege Skavern.  

 

Jentelunsjen er gatis, men det samles 

inn en frivillig kollekt. - Alle jenter er 

velkomne til å delta uansett hvor du 

står i forhold til tro, sier Sissel og Aina.  

 

Lørdag 8. mars kl. 12 - 14. 

Regional 

bønnedag 
London-pastoren Den-

nis Greenidge besøker 

Norge i mars. Lørdag 

22. mars klokka 10 til 

14 taler han i Filadelfia 

Hamar under felles 

bønnedag for Hedmark 

og Oppland. 
Pastor Dennis Greenidge 



 
 

Fødselsdager 
 

Mars 
 

01.03. David Solend 

02.03. Frans Johannesen 

05.03. Mina Hansen 

10.03. Yvonne Iyankunze 

13.03. Sondre Skavern 

13.03. Håvard Skavern 

15.03. Odd Ludvig Jensen 

16.03. Rin Pui Bawikou 

17.03. Maude Belder - 20 år! 

18.03. Mal Sawm Bawikou 

28.03. Vetle Finstad 

29.03. Bjørn Einar Storsveen 

29.03. Jorge Sauceo 

Ny eldste 
Svein Skretting (bildet) ble under års-
møtet i februar enstemmig valgt som 
eldste, og går inn i Pinsekirkens Leder-
skap. Svein er 38 år, er gift med Hege og 
sammen har de tre barn i alderen 6 til 13 
år. Svein jobber innen psykisk helse i 
Elverum kommune.  
 
Vi er også glade for at Bianca Vlastuin 
fortsetter som eldste på ubestemt tid.  
 
Lederskapet i Pinsekirken består nå av: 
Rolf Skavern jr., Tore Bjørn Ringås, Bianca Vlastuin, Svein 
Skretting og Ragnhild Skavern.  

Internasjonal bønnedag  
for kvinner (og menn…) 
Fredag 7. mars klokka 19 arrangeres Kvinnenes Internasjonale 

bønnedag. Vertskap i Elverum i år er Frelsesarmeen. Arrange-

mentet er også åpent for menn.  

Kvinnebønnedagen er forberedt av kvinner i Egypt, og årets 

tema er «Egypt - Bekker i ødemarken». I forbindelse med den 

internasjonale bønneda-

gen vil Bibelselskapet i 

Egypt utgi en egen 

«kvinnebibel». Dette er 

første gang at en slik 

bibel blir laget på ara-

bisk. 

Nytt kirkebygg... 
Pinsekirken trenger nytt kir-

kebygg som er både større og 

mer praktisk enn det vi har i 

dag.  
 

Tirsdag 11. mars inviteres 

det derfor til menighetens 

BØNN- OG FASTEDAG. 

Tema: kirkebygg og hvordan nå byen vår med evangeliet om 

frelse. Bønn– og fastedagen avsluttes med felles bønn i PK 

klokka 19. - Vi håper mange vil slutte opp om dagen, sier pastor 

Rolf Skavern jr. 

Magambi fra 

Malawia 
Innocent Magambi (bildet) er fra Malawi. 

Han er teologisk utdannet ved Assem-

blies of God in Malawi, og  er leder for 

"There is Hope" misjonsorganisasjon. 

Innocent Magambi kjenner vår egen Re-

novat gjennom dette hjelpearbeidet. 

Innocent er gift med en italiensk dame og de venter tvillinger i 

midten av mars. Han kommer på en rask norgesvisitt for å besøke 

Renovat og familien og samtidig presentere arbeidet de driver 

blant flyktninger i Malawi. Han er en god forkynner og sanger. Du 

kan lese mer på nettsidene: www.thereishopemalawi.org 

Stor giverglede 
I menighetens årsmøte ble regnskaps-
tallene for 2013 lagt fram, og det er opp-
løftende tallmateriale. Det har vært en 
kraftig økning i kollekter. Årsaken kan 
blant annet være at det er tatt i bruk 
bankterminal i kirkebygget. Det har 
også vært økning i tiendegivningen. I 
forhold til budsjett har driften gått med 
nærmere 70.000 kroner i overskudd. Menigheten har nå redu-
sert gjelden med 375.000 kroner og har over 300.000 kroner 
"på bok".  

For de minste 
Søndag 9. mars blir det en litt 

annerledes Jesus Kidz. Da starter 

samlingen allerede klokka fem, og 

planen er å være ute. Barna må 

derfor komme i klær etter vær! 

Jeus Kidz er tilbake på PK til halv sju.  Gunn-Elin og Øystein er 

ansvarlig for denne kvelden.  

 

Søndag 30. mars er det familiegudstjeneste. Tema er Bruk tid 

med hverandre. - Vi gleder oss til et møte fylt med lek og glede, 

skriver leder av barneaktivitetene i menigheten Gunn-Elin Bak-

ke i en mail til PK-Nytt.  

 

Utgiver av PK Nytt: 

Pinsekirken Elverum 

- tilsluttet Den Norske  

Pinsebevegelsen 

 

Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Bli med i kor 
ISOP er Pinsekirkens blandakor som  
høster stor ros og anerkjennelse etter 
hver opptreden.  
- Vi ønsker at flere skal få være med 
å oppleve dette. Det å synge i kor er 
sosialt og gøy, sier leder av koret Ann 
Helen Lien (bildet). Hun ønsker bå-
de gutter og jenter velkommen til å 
være med på øvelser hver mandag 
klokka 19 fram til vårkonserten i 
mai. 

Fotballen i dvale 
PK Fotball tar i år en pause fra Bedriftsse-

rien. Sigmund Dalehaug fortsetter som lag-

leder for et lag, basert på de fleste som spilte 

for Pinsekirken i fjor.  

Under-

søkelse 
Det skal gjennom-

føres ny menighets-

undersøkelse i må-

nedsskiftet mars/

april. Et tilfeldig 

utvalg på cirka 30 

personer vil motta 

spørreundersøkel-

sen. 

Gunn-Elin og Øystein Bakke 
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