
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Tore Bjørn Ringås 

Holbergs veg 9 

2407 Elverum 
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41674033 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

 Leder 
Sommeren er her og vi gleder 

oss til sol, varme og ferie. Det 

har vi fortjent og Gud unner 

oss det. Benytt sommeren til å 

forberede deg på noe større. 

Luk. 5, 1-11: Etter å ha fisket 

hele natten uten å få fisk, sa 

Jesus til Peter: ”legg ut på dypet og kast garnene til fangst”. 

Peter forklarte at de ikke hadde fått noe på hele natten, ”men 

likevel, på ditt ord vil jeg kaste ut garnet.” 

Legg merke til at Jesus sa kaste ut garnene (i flertall). Mens 

Peter sier han vil kaste ut garnet (i entall). Det var tydelig at 

Jesus tenkte større enn Peter. På dette forsøket fikk de så mye 

fisk at garnene deres holdt på å revne. Men Peter trengte mer 

enn et garn og en båt for å hanskes med det Gud hadde i tanke-

ne for hans liv i fortsettelsen. Forstår du poenget? 

 

Hvis du ber om ”noe mer” 

– forbereder du deg da for 

det? Forbedrer du deg og 

utvikler nye måter å gjøre 

ting på? Tenker du stort nok? 

 

Er du som Peter, villig til å falle ned for Jesu føtter og aner-

kjenne han som kilden til all velsignelse og som den suverene 

Herre i ditt liv? ”Han som virker i oss med sin kraft og kan gjø-

re uendelig mye mer enn vi ber om og forstår (Efeserne 3, 20). 

Da blir din fremtid større enn din fortid. 

 

Høsten som kommer blir annerledes for Hege og meg. Vi kom-

mer til å ha en tilbaketrukket tjeneste, hvor vi henter inspira-

sjon og krefter til videre ledelse av menigheten fra nyttår. Vår 

oppfordring er at dere alle fortsetter å støtte opp rundt leder-

skapet, særlig Tore Bjørn, og fortsatt er brennende og ivrige 

etter å bygge menighet på Elverum. Særlig må fokuset ligge på 

gudstjenesten.  
 

GOD SOMMER! 

Rolf Skavern 
rolf.skavern@online.no 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 1. juni 

kl. 17:00 Gudstjeneste med besøk 

av 25 tidligere rusmisbrukere fra 

Varna Evangeliesenter. Daglig 

leder Trond Eriksen taler. 

 

Søndag 8. juni 

kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste. 

TenTro-avslutning.  

Elizabeth og Robert Muren  

taler og synger. 

 

Søndag 15. juni 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Grethe Borge taler.  

Eirik Solend med team  

leder lovsangen. 

 

Søndag 22. juni 

kl. 17:00 Sommerfest i paviljong-

en på Skogmuseet. Grill og moro 

med sang og andakt. Ta med det 

du selv trenger av mat og drikke 

 

Søndag 29. juni 

kl. 17:00 Gudstjeneste.  

Louise Venheim taler 

 

*** 

 

Sommergudstjenester  

hver søndag i juli og begyn-

nelsen av august kl. 19:00 

 

Søndag 10. august 

kl. 19:00 Gudstjeneste. 

Ingvald Skretting taler. 

Samlinger 
 

 

 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag 03.06. 

Tirsdag 17.06. 
 

Nettundervisning (engelsk) 

Tirsdag 10.06. 
 

Sangandakter kl. 11 

Onsdag 11.06. Sætre. 

Tirsdag  17.06. Moen 

Tirsdag  24.06. Lyngholtet. 

Tirsdag 01.07. Moen. 

 

Husgrupper kl. 18 

Torsdag 05.06. 

Torsdag 19.06. 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag 06.06. 

Fredag 13.06. 
 

Jesus Teens kl. 17.30 

Fredag 06.06. Sommeravslutning. 

Juni & Juli 2014 

Årgang 14 - 6. utgave 

PK Nytt 

”Tenker du 

stort nok?”   

Konstituert som leder 
Tore Bjørn Ringås (bildet) har 

tatt på seg å være «vikarpastor» 

for Rolf Skavern i et halvt år. 

Som tidligere omtalt i PK Nytt, 

er Hege og Rolf innvilget permi-

sjon fra pastorgjerningen i Pin-

sekirken fra sommeren og ut 

året. Tore Bjørn blir fra 1. juli 

ledende eldste. Sammen med de 

øvrige i Lederskapet, Bianca Vlastuin, Ragnhild Skavern og 

Svein Skretting, er det han som har lederansvar 100 prosent 

for alle menighetens virkegrener og personer. Fra samme dato 

går alle henvendelser til menigheten, både internt og eksternt, 

til Tore Bjørn på telefon: 41674033 eller mail: tore-

bjrn@gmail.com Ordningen gjelder ut kalenderåret 2014.  
 

Vi ønsker både han og resten av lederskapet  

Guds velsignelse i liv og tjeneste. 

Hege og Rolf 

Ingen søkere 
Det var ingen søkere på den utlyste 50% stillingen ved fristens 

utløp. Det blir derfor spennende å se hva Ida Bråthen kan bidra 

med når hun flytter tilbake til Elverum fra høsten.  

Dugnad 
Det blir «rive-dugnad» 10. og 

17. juni. Vi skal pusse opp hy-

belleiligheten i 2. etasje i kirke-

bygget. Leiligheten må være 

ferdig til skolestart. De to dug-

nadskveldene i juni starter 

klokka 18. 

 
 

Sommerstevne 
Les mer om årets sommerstev-

ne på Hedmarktoppen:  
 

www.hedmarktoppen.no 



 
 

Fødselsdager 
 

Juni 
02.06. Mukanisa Solend 

07.06. Marie Randen 

07.06. Gunhild Randen - 40 år! 

07.06. Tormod Skavern 

09.06. Zihindula Safari 

12.06. Emanuel Buranga 

13.06. Ole Johnny Martinsen 

16.06. Benjamin Solend 

19.06. Stein Anders Ødegården 

28.06. Bjørn Brådalen - 75 år! 

29.06. Vebjørn Skretting 

 

Juli 
04.07. Brede Randen 

06.07. Thorbjørn Gjestad - 45 år! 

07.07. Olga Nazar 

10.07. Alain Misigaro 

13.07. Janne Karlsen - 40 år! 

16.07. Mario Fumero Cañizares 

20.07. Inger Marie Johannesen 

28.07. Eskild Skretting 

30.07. Lise Hammer 

Stor tilfredshet 
Den siste menighets-

undersøkelsen viser 

høy score på alle om-

råder, og vi ligger 

langt over gjennom-

snittet. Høyest score  

er det på hensikts-

messige strukturer, 

varme relasjoner og 

nådegavebasert tje-

neste. De to område-

ne Pinsekirken får lavest score er inspirerende gudstjenester og 

engasjert trosliv. Men selv på disse to områdene ligger menig-

heten godt over gjennomsnittet.  

«Sulten» ungdom 
Det er siste samling for Jesus Teens 

fredag 6.juni klokka 17.30. - Flere sier 

«kan vi ikke bare fortsette hele som-

meren da?» så det er tydelig at dette 

er populært, forteller Aina Skjøthaug 

(bildet), som sammen med Mukanisa 

Solend har ledet JesusTeens denne 

sesongen. -Ungdommene har utviklet 

seg til en flott gjeng som er trygge på 

hverandre og oss. De deler tanker om 

å høre Guds stemme i hverdagen, om hvordan det er å være 

kristen blant klassekamerater og venner, sier hun begeistret. 

JesusTeens fortsetter til høsten fram til Ten Tro – undervis-

ningen starter for dette årskullet.  

-Men vi har også lyst til at flere ungdommer skal få denne mu-

ligheten. Jeg har en drøm om at noen engasjerer seg for ung-

domsgruppa slik at det kanskje kan startes opp noe tilsvarende 

det som het Connect tidligere. Det er mye «sulten» ungdom i 

menigheten som kunne fått tilbud om noe mer enn bare The 

Message, sier Aina. Hun oppfordrer menigheten om å være 

med å be om at dette legger seg til rette.  
 

På JesusTeens sommeravslutning 6. juni blir det pizza-fest! 

Trening med mening 

På flyktningedagen fredag 20. juni arrangeres det sykkelløp til 

inntekt for flyktninger i Malawi. - Dette er trening med mening, 

sier Renovat Nzeyimana (foran på bildet), som sammen med Tore-

Bjørn Ringås er ildsjelene bak sykkeldagen som har start og mål 

ved rådhuset i Storgata. Sykkelturen på 32 kilometer går rundt om 

Løvbergsmoen, Starmoen, Melåsberget og Heradsbygda.  

- Startkontingenten på 200 kroner går direkte til å hjelpe unge 

flyktninger i Malawi til å få en utdanning. Vi bruker ingen penger 

på administrasjon, sier Renovat. Nå håper han på stor deltakelse! 

Sommer-

fest 
Det blir Sommerfest 

på paviljongen på 

Skogmuseet den 22. 

juni. Vi samles fra 

klokka 17 og ut-

over. Cirka klokka 18 

blir det ei sang- og 

andaktsstund. Det blir rikelig tid til aktiviteter og grilling. 

Ansvarlig utgiver 

av PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 

 
Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Ny leder 
Ann Elin Gjestad blir ny 

barneleder i Pinsekirken fra 

høsten. Hun tar over etter 

Gunn-Elin Bakke.  

 

Ny koordinator 
Aina Skjøthaug blir ny koor-

dinator for husgruppene fra 

høsten. Hun tar over etter He-

ge Skavern. 

Barne-og ung-

domsarbeidere 
Det er stadig personer som 

melder seg til tjeneste; både 

som møteverter, møteledere, 

teknikere på PC/storskjerm og 

lovsangere, men vi er fortsatt i 

underskudd på barne- og ung-

domsledere. Vær med å be om 

at vi får rekruttert brennende 

og engasjerte ledere til dette 

arbeidet. 


