
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Tore Bjørn Ringås 

Holbergs veg 9 

2407 Elverum 

Mobiltelefon: 

41674033 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

 Leder 
Gud er på jakt etter kjærlighet.  

Om jeg har profetisk gave, kjenner 

alle hemmeligheter og eier all kunn-

skap, om jeg har all tro så jeg kan 

flytte fjell, men ikke har kjærlighet, 

da er jeg intet. 

1 Kor. 13:2 
 

Gud har behov for kontakt med 

deg. Han vil at vi skal elske hver-

andre, men først og fremst elske 

Ham! Det er jo grunnen for at han skapte oss. Han vil ha felles-

skap med oss. 
 

Gud er ikke på jakt etter det du kan eller presterer i livet, Han 

er på jakt etter deg. 
 

Ofte føler vi oss tomhendt når 

vi kommer ”bare” med oss 

selv. Vi føler vi har ingen ting 

å gi. Men Gud vil ikke ha dine 

ting, han vil ha din kjærlighet! 
 

Når vi elsker Gud og er sikker 

på Hans kjærlighet for oss, 

når Han har hele vårt hjerte, 

da har Han egentlig alt.  
 

Når vi blir kjent med Gud 

som vår Far, kan vi noen ganger dumme oss ut, men da løper vi 

ikke fra Gud, men mot Ham, rett i Hans kjærlige armer. Da kan 

Han bruke oss til alt, ikke fordi vi er kvalifisert for jobben, men 

fordi han vet at vi er glad i Ham. Dette ser vi i Bibelen hos Da-

vid, Moses, Abraham og mange andre. Gud har aldri ”ansatt 

”en som er kvalifisert. Alle som har gjort store ting i Guds rike 

har også gjort ting feil, men alle elsket de Gud. 
 

Gud er på jakt etter deg!  

Bianca Vlastuin 
famvlastuin@gmail.com 

Gudstjenester 
 

 

 

 

 

Søndag 10. august 

Kl. 19:00 (merk tiden)  

Gudstjeneste  

med nattverd. 

Ingvald Skretting taler. 

Kl. 19.30: Jesus Kidz. 

Kirkekaffe etter  

gudstjenesten. 

 

Søndag 17. august 

Kl. 17.00: Gudstjeneste. 

Bianca Vlastuin taler. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

 

Søndag 24. august 

Kl. 17.00: Kick Off. 

Elizabeth & Robert Muren 

taler og synger. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

 

Søndag 31. august 

Kl. 17.00: Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

 

*** 
 

Søndag 7. september 

Kl. 17.00: Gudstjeneste. 

Ingar Bøe fra Lia gård taler. 

Kl. 17.30: Jesus Kidz. 

Samlinger 
 

 

 

Bønnemøter kl. 19 

Tirsdag  26.08. 
 

 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 12.08. Moen. 

Onsdag 20.08. Sætre. 

Tirsdag 26.08. Moen. 

 

 

 

NB! Ekstraordinært årsmøte 

Onsdag 20.08. kl. 19. 

Sak: Salg av eiendom i Anne 

Moes gate 3.  

 

Menighetsmøte 

Onsdag 20.08. kl. 20. 

 

 

 

 

De aller fleste uke- 

aktivitetene starter opp  

igjen i september.  

August 2014 

Årgang 14 - 7. utgave 

PK Nytt 

«Gud er ikke  

på jakt etter  

det du kan eller 

presterer i livet, 

Han er på jakt 

etter deg»  

Følg oss på: 

 

www.pinsekirkenelverum.no 

 

og  

 

 

 

Kick off! 
Søndag 24. august går startskuddet for en ny menighetsse-

song. Denne søndagen 

ønsker vi spesielt nye 

studenter og andre tilflyt-

tede til Elverum velkom-

men til Pinsekirken.  
 

Elizabeth og Robert 

Muren taler og synger.  

Det blir en fartsfylt og 

festlig gudstjeneste.  
 

Vi håper at menighetens 

folk denne «bli-kjent-

søndagen» også invite-

rer  med seg venner og 

kjente som til vanlig ikke 

går i Pinsekirken. 
 

Velkommen! 

Det blir sang og musikk med trøkk i 

når Elizabeth og Robert Muren slår an 

tonen i PK. 

Lederansvar 
I forbindelse med at Hege og Rolf Skavern har permisjon, er 

det Tore Bjørn Ringås som har det formelle lederansvaret i 

Pinsekirken. Alle henvendelser til ledelsen skal derfor gå via 

Tore Bjørn. Han har mobilnummer: 41674033. 
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Fødselsdager 
 

August 
02.08. Neema Elisabeth Solend 

03.08. Rolf Skavern 

04.08. Erland Jensen Boneng 

05.08. Laila Myrhaug 

05.08. Gunn-Elin Bakke 

06.08. Lennart S. Ødegården 

07.08. Matteus Bakke 

08.08. Daniel Lien 

10.08. Ann Helen Lien - 40 år! 

12.08. Erlend Skavern 

16.08. Ann Elin Løkken Gjestad - 45 år! 

17.08. Tone Hansen 

19.08. Madelen Løkken Gjestad 

24.08. Busime Irene Musimwa 

24.08. Marie Hansen 

24.08. Ragnhild Skavern 

25.08. Stig Rune Reiten 

Teltet 

i gang  

igjen 

Teltet starter 

opp igjen 30. 

august og vil 

være til stede 

på Rådhus-

plassen annen-

hver lørdagskveld fram til 6. desember. Ta kontakt med Tore 

Bjørn Ringås hvis du har lyst til å bli med en kveld eller flere! 

Teltet er for folk som er ute på natta. I teltet serveres gratis 

drikke, varme og en god prat. 

Ekstraordinært årsmøte; 
Salg og kjøp av kirkebygg 
Det blir ekstraordi-

nært årsmøte ons-

dag 20. august 

klokka 19, og me-

nighetsmøte klokka 

20. Årsmøtet skal 

behandle Bygg-saken. 
 

Byggkomiteen har 

kommet langt i sitt 

arbeid med å forbere-

de en salgsprosess for 

Anne Moes gate 3. 

Komiteen har fått flere og gode tilbud på meglertjenester, men har 

foreløpig avventet avtaleinngåelse. Det kalles nå inn til ekstraordi-

nært årsmøte for å sikre en demokratisk prosess, og for at hele 

menigheten får være med på det som skjer.  
 

- Vi jobber med flere spennende alternativer til nye lokaler, og vi 

tror Gud er med, sier byggkomiteen som består av Håvard Skavern 

(leder), Sissel Aronsen, Hege Skretting og Arild Skavern. 

Ansatt som trainee 
Ida Bråthen (bildet) star-

ter opp som trainee i 

Pinsekirken 1. august, for 

ett års engasjement.   
 

- Dette ser vi på som et 

bønnesvar. Hun kommer 

til å være særlig engasjert 

i barne- og ungdomsar-

beidet, forteller Tore-

Bjørn Ringås på vegne av 

Lederskapet. Ida blir 

også å høre som taler på 

noen gudstjenester.  
 

Trainee er et begrep som ofte blir brukt om en nyutdannet som 

får en praksisperiode i en tidsbestemt periode. Dette er en ord-

ning som har blitt mer og mer vanlig med årene. Direkte over-

satt fra engelsk betyr trainee; praktikant, opplærings-kandidat 

eller aspirant. 
 

 

Ida har det siste året vært elev ved Ansgar bibelskole i Kristian-

sand. Nå har hun flyttet hjem til Elverum, og har nyoppusset 

leilighet i Pinsekirken.  

Ungdommelig sommertreff 
Over 60 ungdommer fra Eidsvoll og Elverum var samlet i Pin-

sekirken 26. juli til ungdomsmøte. Det var ungdommene i El-

verum som selv tok initiativet til samlingen. I møtet ble det 

både lovsang, bønn og forkynnelse, og de fremmøtte viste stor 

begeistring for å kunne møtes på denne måten i ferien for å 

prise Gud og for å være sammen med gode venner. Tre ung-

dommer ble frelst. 

Ansvarlig utgiver 

av PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Thorleif Skavern 

Byggkomiteen ønsker å selge Anne Moes gate 

3 hvor Pinsekirken holder til i dag. 

Evangeliet ut på skolene 
Pinsekirken blir "NY Generasjon-

menighet", og blir fast giver til organi-

sasjonen. 

Ny Generasjon er lidenskapelig opptatt 

av å se unge mennesker engasjert i den 

lokale menigheten, og ønsker å jobbe 

sammen med ungdomsledere, pastorer 

og prester fra ulike tradisjoner og kir-

kesamfunn. Organisasjonen jobber ute 

på skolene på ulike måter, det kan være å ha faste bønnemøter på 

skolene, temadager, utdeling av Bibler og lignende. Det er elevene 

selv som driver arbeidet.  

 

Kontaktperson for Ny Generasjon i Elverum blir Ida Bråthen. 

Forlovelse 
Sissel Marie Aronsen og 

Jorge Saucedo forlovet seg 

19. juli.  

 

Vi gratulerer! 


