
 

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 
Gud søker oss mennesker, og 

ønsker relasjon med hver en-

kelt av oss. Hvilket privile-

gium! Når vi søker Han, er 

Han derfor å finne. Ved tro 

fungerer vår relasjon til Han.  

 

Jeg husker at som tenåring var jeg til tider desperat etter å 

oppleve Guds nærvær. Dette å oppleve og kjenne Guds nærvær 

tror jeg er viktig for oss, og i noen faser av livet enda viktigere 

enn til andre tider. Livet i Gud er kanskje ikke alltid avhengig 

av denne følelsen eller opplevelsen, men det er veldig godt og 

oppbyggende for vår relasjon til Gud. Det jeg mener er at det 

går absolutt an å tilbe og lovprise Gud uten nødvendigvis å få 

sterke følelser. For vi er satt til å tilbe Gud, enten vi føler for 

det eller ikke. Men følelsene kommer, i alle fall når vi: 

«blir i stand til å fatte, 

sammen med alle de helli-

ge, hvor stor bredden og 

lengden og dybden og høy-

den er, og kjenne Kristi 

kjærlighet, som overgår all 

kunnskap, for at vi kan bli 

fylt til hele Guds fylde.» (Ef. 3;18-19) Dette er saftige saker!! 

Ikke lett å være uberørt av dette. 

 

La oss feire Grunnloven i mai i takknemlighet til Han som har 

gitt oss «alle ting med Han». Ja, vi elsker Gud, vår neste og 

dette landet!! Dette blir 17.mai-stemning og pinseild i vår hjer-

ter, i skjønn forening!! 
 

Kom Gud (og mai), Du skjønne, milde! 

Tore Bjørn Ringås 
torebjrn@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

 

 

Søndag 4. mai 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Rolf Skavern jr. taler.  

Nattverd. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

Søndag 11. mai 

kl. 17:00 Konsert med SOP.  

Fri entre. Kollekt 

 

Søndag 18. mai 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Gilbert Habakkuk taler.  

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

Søndag 25. mai 

kl. 17:00 UNGgudstjeneste.  

Hege Skavern taler. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

 

*** 

 

 

Søndag 1. juni 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Besøk av Evangeliesentret Varna. 

Trond Eriksen taler. 

Samlinger 
 

 

ISOP øver kl. 19 

Mandag  05.05. 

NB! Lørdag 10.05. 

12.05. Sommeravslutning.  
 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  06.05. 

Tirsdag  20.06. 
 

Nettundervisning (engelsk) 

Tirsdag  13.05. 

Tirsdag  27.05. 
 

TenTro kl. 18 

Onsdag  07.05. 

Onsdag  14.05. 

Onsdag  21.05. 

Onsdag  28.05. 
 

Felles bønn for byen kl. 19 

Onsdag  14.05. i Metodistkirken. 

Alle byens menigheter deltar. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag  06.05. Moen 

Onsdag 14.05. Sætre. 

Tirsdag  20.05. Moen 

Tirsdag  27.05. Jotunhaugen. 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 15.05. 

Torsdag 29.05. 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 09.05. 

Fredag 16.05. 

Fredag 23.05. 

Fredag 30.05. 
 

Jesus Teens kl. 17.30 

Fredag 09.05. 

Fredag 23.05. 
 

The Betweens kl. 15.00  

Kanotur 24. - 25. mai. Påmel-

dingsfrist: 18. mai.  

Mai 2014 

Årgang 14 - 5. utgave 

PK Nytt 

” Ja, vi elsker 

Gud, vår neste og 

dette landet!! ”   
ISOP-konsert 
Søndag 11. 

mai klokka 

17 håper vi 

riktig mange 

kommer på 

konsert.  

 

ISOP er me-

nighetens 

blandakor 

med medlemmer i nær sagt alle aldre. Musikksjangeren 

er allsidig.  

 

Under konserten vil publikum se og høre seks nummer 

som ISOP har øvd inn denne våren, i tillegg til solosang-

er.  Det er gratis inngang, men under konserten blir det 

samlet inn en frivillig kollekt til arbeidet Mot menneske-

handel.  

Vårdugnad 
Onsdag 7. mai fra klokka 18 

og utover blir det stor dugnad 

i og utenfor Pinsekirken. Inne 

skal det vaskes vinduer og 

glasskupler. Ute skal det ra-

kes og spyles. Med andre ord 

her trengs det mye folk, både 

kvinner og menn.  
Flinke dugnadsarbeidere i fjor 

vår. 



 
 

Fødselsdager 
 

Mai 
01.05. André Johannesen 

03.05. Benjamin Lien 

06.05. Nu Awi Bawikou 

09.05. Mona Bakke Martinsen 

11.05. Jeanett S. Ødegården 

17.05. Louise Venheim 

20.05. Steinar Bekkesletten 

23.05. Anna Bakke 

25.05. Eugen Eben-Ezer 

26.05. Solvår Reiten - 70 år! 

31.05. Tone Magna Torgersen 

Tre flotte  

konfirmanter 
Søndag 8. juni klokka 11 er det 

høytidsgudstjeneste i Pinsekirken og 

TenTro-avslutning. I år er det tre 

gutter som har fulgt den alternative 

frikirkelige konfirmasjonsundervis-

ningen TenTro i Pinsekirken. De tre 

er: 

Benjamin Lien (øverste bildet), Eu-

gen Eben-Ezer (bildet i midten) og 

Erlend Skavern (nederste bildet).  

Siden i fjor høst og fram til nå 

har det vært ukentlig TenTro-

samlinger med viktige temaer 

innen for den kristne tro.  

Det er Elizabeth og Robert Mu-

ren som taler og synger i guds-

tjenesten 8. juni. 

Kanotur 

på Kynna 
Lørdag 24. til søn-

dag 25. mai avslutter 

The Betweens se-

songen med kanotur i 

Kynna-vassdraget. Det-

te er andre året Pinse-

kirken arrangerer kanotur for aldersgruppen 9 til 12 år. Fjor-

årets tur hadde stor oppslutning, og ungene strålte om kapp 

med sola. Til tross for tidlig på året ble det bading i Sävsjøen. - 

Vi håper å gjenta suksessen fra i fjor, sier Ragnhild Skavern 

som er en av lederne. Kynna-vassdraget er et eldorado for dyre

– og fugleliv, og det gjør turen ekstra spennende i følge Ragn-

hild. Påmeldingsfristen er 18. mai og gjøres med å sende 

en sms til 907 38 238.  Utstyrsliste blir lagt ut på Pinsekir-

kens hjemmeside i begynnelsen av mai.  

Halvt års permisjon 
Hege og Rolf 

Skavern har 

vært pastorer i 

menigheten 

vår i 10 år nå. 

Det har de 

vært ved siden 

av fulle jobber 

på høyskolen 

og sykehuset. 

Nå har de 

uttrykt ønske 

om permisjon 

fra tjenesten i menigheten fra sommeren og ut året.  

 

Dette er ikke et uttrykk for at de er utslitte, men mer et behov for å 

finne ny inspirasjon i tjenesten. De ønsker å besøke andre menig-

heter og reise litt dette halvåret. Fortsatt er bosted Elverum. Og de 

fortsetter i de profane jobbene sine. I tillegg kommer de til å delta 

i møter/gudstjenester når de har anledning. 

 

Vi har innvilget dem permisjon fra tjenesten slik: en måned ferie, 

tre måneder studiepermisjon og to måneder fri uten lønn. Til sam-

men 6 mnd. Tilbake i tjenesten fra 1. januar 2015. 

 

I disse månedene vil vi som lederskap ta alle pastorparets oppga-

ver og lede menigheten med de ressursene vi rår over. Vi tror på 

Guds velsignelse og ledelse også i disse 6 månedene. Samtidig er 

det en henstilling til alle i menigheten om å ta enda større ansvar i 

disse månedene.  

 

Vi tror at det er hensiktsmessig at Hege og Rolf får denne inspira-

sjonsperioden nå, for å kunne fortsette i tjenesten i Pinsekirken de 

nærmeste årene. 

 

Lederskapet 
Tore Bjørn Ringås, Bianca Vlastuin,  

Ragnhild Skavern og Svein Skretting. 

Stilling ledig: 

Menighetsarbeider 
Pinsekirken Elverum søker etter medarbeider i et års engasjement i 

inntil 50% stilling fra 01.08.14. 

Oppgaver: 

 Ansvar for å koordinere barne- og ungdomsarbeidet 

 Kontorarbeid, bl.a. korrespondanse med misjonærer og andre 

menigheter, sende ut lønnsskjema til forkynnere, annonsering, 

PK-nytt, lage ulike turnuser for menighetsaktiviteter 

 Sette i gang og lede prosjekter for utvikling 

 Annet praktisk arbeid 

Innholdet i stillingen må utvikles i nært samarbeid med lederskapet.  
 

Ønskede kvalifikasjoner:  

 Står inne for Pinsekirkens visjon og verdier 

 Gode pedagogiske ferdigheter  

 Stort engasjement og evne til å gjennomføre oppgaver selvsten-

dig 

 God evne til å samarbeide med og engasjere medarbeidere 

 Erfaring fra lignende arbeid er en fordel 

Lønn etter avtale. 

Pensjonsordning. 

 

Søknadsfrist: 18.mai 2014 til Lederskapet.  

E-postadresse: post@pinsekirkenelverum.no 

Ansvarlig utgiver 

av PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 

 
Redaktør: 

Thorleif Skavern 


