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 Leder 
Våren er i anmarsj, og vi nyter sol-

skinn og varmere dager. Herlig! 

Gud har ordnet naturen så fantas-

tisk, og Han vil at vi skal nyte det.  

Jeg tenker på Guds lover som Han 

ga oss for å gi oss gode og trygge 

rammer. Hans bud er ment for oss 

til å leve ryddige liv i fred og 

harmoni. Men i oss selv mak-

ter vi ikke å leve etter dem. Vi 

kommer stadig ut for å bryte 

ett eller flere bud. Paulus sier i Romerne 7 og 8 at han ikke 

makter å gjøre det loven sier. Hans indre menneske vil gjerne, 

men gang på gang går det galt. Du og jeg har det på samme 

måte, og derfor trenger vi en frelser. Ordene i Rom 8.1 blir der-

med så livgivende og sterke  til oss: «Så er det da ingen for-

dømmelse for den som er i 

Kristus Jesus. For Åndens 

lov som gir liv, har i Kristus 

Jesus gjort meg fri fra syn-

dens og dødens lov.» Jesus 

har oppfylt loven for oss, 

og derfor er vi rettferdige 

og uten synd for Gud. Jesus 

sammenfatter budene i 

Matt 22.37-40: «Du skal 

elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og 

av all din forstand. Dette er det største og  første  bud. Men et 

annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På 

disse to bud hviler hele loven og profetene.» Har vi fått oppleve 

og forstått noe av Guds kjærlighet til oss, vil vi bedre være i 

stand til å vise den og gi den videre til våre medmennesker. 

Gode vårdager ønskes dere alle! 

Ragnhild Skavern 
ragnhild.skavern@elverum.kommune.no 

Gudstjenester 
 

 

 

 

 

Søndag 6. april 

kl. 17:00 Lovsangsgudstjeneste. 

Eirik Solend m/team. Nattverd. 

 

 

Palmesøndag 13. april 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Patricia S. Iversen taler. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

 

Søndag 1. påskedag 20. april 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Carlos Fumero Jensen taler.  

Daniel Lexander leder  

lovsangen. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

Søndag 27. april 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Edy Mihaescu (messiansk jøde) 

taler, synger og spiller. Kollekt til 

barnehjelp i Romania. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

 

*** 

 

 

Søndag 4. mai 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Hege Skavern taler. 

Nattverd. 

Samlinger 
 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag 07.04. 

Mandag 21.04. 

Mandag 28.04. 
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag 08.04. 

Tirsdag 22.04. 
 

Nettundervisning (engelsk) 

Tirsdag 01.04. 

Tirsdag 29.04. 
 

TenTro kl. 18 

Onsdag 02.04. 

Onsdag 09.04. 

Onsdag 23.04. 

Onsdag 30.04. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag 09.04. i Frelsesarmeen. 

Alle byens menigheter deltar. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 08.04. Moen. 

Tirsdag 22.04. Moen. 

Tirsdag 29.04. Jotunhaugen. 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 03.04. 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 04.04. 

Fredag 25.04. 
 

Jesus Teens kl. 17.30 

Fredag 04.04. 

Fredag 25.04. 
 

The Betweens kl. 15.00  

Lørdag 05.04. 
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PK Nytt 

”Har vi fått oppleve 

og forstått noe av 

Guds kjærlighet til 

oss, vil vi bedre være i 

stand til å vise det og 

gi det videre til våre 

medmennesker”   Påskekonsert 
På selveste påske-

aften lørdag den 

19. april klokka 

18 blir det konsert 

med svenske Mi-

kael Järlestrand.  

Mange kjenner 

sikkert Mikael fra 

«Minns du sången» programmene. Han har også besøkt 

Pinsekirken tidligere. 

Mikael Järlestrand har gitt ut hele 8 soloplater, En ton 

från himlen, Stå upp i tro, Rise and be healed, Det är 

fullbordat, Den första julen, Via Dolorosa, Land of light 

og Jag är fri. 

Vi gleder oss til å få besøk av Mikael Järlestrand igjen. 

Fri entre. Kollekt. 

Pilketur avlyst 
Lørdag 5. april var planen pilketur 

for The Betweens, men tidlig vår 

har ført til tynn eller ingen is på 

vannet. I stedet blir det ulike akti-

viteter utendørs. En av aktivitetene 

er slåball. Vi møtes i Pinsekirken 

til vanlig tid, altså klokka 15. 

http://2.bp.blogspot.com/-yMFbZS3D39Q/T7ZAtwH_hoI/AAAAAAAAAD0/sxze7kcyXg0/s1600/P5180118.JPG


 
 

Fødselsdager 
 

April 
 

04.04. Bjørn Endresen 

08.04. Elin Finstad - 45 år! 

10.04. Janni Abrahamsen - 85 år! 

11.04. Aslaug Rostille - 85 år! 

13.04. Gunda Marie Myhre 

14.04. Tore Bjørn Ringås 

16.04. Miriamu Musimisa Zihindula 

16.04. Øyvind Gotehus 

16.04. Tonje I. Ringås - 20 år! 

19.04. Stefan Iversen 

20.04. Carlos Fumero Jensen 

20.04. Britt Endresen 

21.04. Victoria Lien 

23.04. Kjersti Skavern 

24.04. Astri I. Ringås - 50 år! 

27.04. Ann Kristin Nordlie 

28.04. Kuha Ceu Bawikou 

28.04. Bianca Vlastuin 

29.04. Thorleif Skavern 

Teltet 
Teltet er i gang 

for året med fast 

plassering på 

rådhusplassen på 

kveldene og net-

tene i helger.   - 

De som stikker 

innom møter 

blide folk fra 

Frelsesarmeen og Pinsekirken som er der for å gi forbipasse-

rende noe å varme seg på; en kopp varmt drikke, en god samta-

le og en trivelig plass å sette seg, forteller Tore Bjørn Ringås. 

Han er Pinsekirkens koordinator av arbeidet. Teltet er neste-

kjærlighet i praksis, og har høstet stor anerkjennelse fra blant 

annet politiet. Det viser seg at voksnes tilstedeværelse i byen 

reduserer kriminalitet og bråk. Teltet vil være på plass 5.april, 

3.mai, 16.mai, 31.mai, og 14.juni. 

Har nådd målet 
Pinsekirken Elverum passerte i mars 400 

likes med god margin på Facebook, og har 

dermed nådd en milepæl. Medieansvarlige 

i menigheten satte i høst et mål om å få 

400 likes. Riktig nok var det til jul. Men nå 

er vi der. Nytt mål før sommeren er 500 likes.  

Facebook-siden har blitt et godt verktøy for å synliggjøre me-

nighetens arbeid. Åpenhet rundt vår virksomhet er viktig.  

Facebook er og skal fortsatt være et supplement til Pinsekir-

kens hjemmeside -  www.pinsekirkenelverum.no. 

Påskeleir for ungdom 
Også denne påsken reiser en delegasjon ungdommer fra Elverum 

for å delta på påskeleir i Hafjell i Øyer. Det er Pinsekirken Håpet 

Eidsvoll og Evangeliehuset Åsgreina som er arrangører, og det 

ventes deltakelse fra et hundretalls ungdommer. Påskeleiren er fra 

lørdag 12. april til onsdag 16. april. På programmet for disse fem 

dagene står alpinkjøring, gymsal– og bassengaktiviteter, samling-

er med andakt og lovsang, masse god mat, kiosk og nattkafé.  Det 

er klart dette blir moro! 

Vellykket 

jentelunsj 
Det var tydelig et behov 

for en egen lunsjsamling 

for bare damer, i hvert 

fall hvis vi skal dømme ut i fra oppslutning og begeistring blant de 

fremmøtte. 40 jenter i alle aldre deltok da Pinsekirken for første 

gang arrangerte jentelunsj på kvinnedagen 8. mars. - Vi ønsket oss 

et kvinneperspektiv på kristenlivet, og det fikk vi, forteller Aina 

Skjøthaug som sammen med Sissel Aronsen var initiativtakerne. 

Alle innslag var selvfølgelig for og med damer. Sangen  sto Kristina 

Wøhni, Hilde Iren Borge Strøm og Lisbeth Mørch for, mens Hege 

Skavern holdt talen. I kollekt ble det samlet inn tre tusen kroner til 

Jentehjelpen som er et tilbud til gravide som ønsker å beholde 

barnet sitt, men som ikke har noen som støtter seg i valget.  - Vi 

har bare fått positive tilbakemeldinger fra de som var på Jentelun-

sjen, så nå planlegger vi ny samling til høsten, og kanskje vi klarer 

å få til dette som fast happening vår og høst i årene framover, sier 

fornøyde initiativtakere.  

Tur 
Siste helga i mars 

var The Message på 

hyttetur til Nord-

hue. Ungdommene 

var særdeles heldige 

med været som inn-

bød til mye uteakti-

viteter. Det sosiale 

er viktig for miljøet, 

og helga var med på å bygge gode relasjoner i ungdomsmiljøet i 

menigheten. I påsken blir det ny tur. Se sak på neste side.  

Trenger ny leder 
Gunn-Elin Bakke (bildet) ønsker avløs-
ning som barneleder fra høsten. Hun har 
vært leder i snart 5 år, og er nå klar for 
nye oppgaver i menigheten. Hun føler at 
det er til lovsangstjenesten hun skal de-
dikere seg fremover. Med dette er det 
behov for flere barneledere i PK. Interes-
serte bes ta kontakt med Lederskapet.  

Konfir-

manter 
Årets konfir-

manter i Pinse-

kirken er: Eu-

gene Eben-

EzerNzeyi-

mana, Benja-

min Lien og 

Erlend Ska-

vern. Overhø-

ringsdagen er 

søndag 8. juni. 
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