
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

 Leder 
Jeg hører om menigheter 

som sliter med genera-

sjonskonflikter. Vi i Pinse-

kirken Elverum er også i 

fare for å komme i slike 

konflikter hvis vi ikke 

holder riktig fokus. I vår 

lokale menighet er det 

tradisjon for å være glad i 

hverandre på tvers av aldersgrupper. Det kan vi takke alle 

generasjonene for, ikke minst har de eldre blant oss gått foran 

med et fantastisk eksempel. Den viktigste grunnen til fred 

mellom generasjonene, er likevel at det som samler oss er mye 

større enn hva som skiller.  

Vår pastor, Rolf jr, utfordret oss i årets første gudstjeneste om 

å gå ut med evangeliet. Dette oppdraget har Jesus gitt oss, og 

dette gjelder alle generasjoner. Egil Svartdahl gav i fjor ut 

boken «Gi det videre – en menighet for alle generasjoner?», 

der han skriver: 

Den innadvendte menigheten har mer enn nok med 

å løse konfliktene, mens den utadvendte menigheten 

er opptatt av mulighetene. 

Da løses mange konflikter 

av seg selv. Kirken eksiste-

rer i et flergenerasjons-

samfunn, og vårt kall er å 

formidle evangeliet til alle 

mennesker i alle aldre. 

La oss ikke bli oss selv nok! 

Jeg er overbegeistret over 

sykehjemsandaktene, kul-

turkafeen, husgruppene, gudstjenestene, The Message, The 

Betweens, TenTro og Jesus Kidz! La oss i hele vår virksomhet 

være inkluderende, la det være åpent for nye mennesker i alle 

aldre i blant oss. Dette må være vårt hovedfokus; å kjenne 

Jesus, og gjøre Han kjent.  

 

Ha en velsignet vintermåned! 

 

Vennlig hilsen Tore Bjørn Ringås 

Gudstjenester 
 

 

 

 

Søndag 1. februar 
Kl. 17:  Temagudstjeneste om 

Isael. Jon Erling   Henriksen 

fra NPAI taler. DT Hedmark-

toppen  

deltar også. 

Barnevelsignelse 

Nattverd 

 

Søndag 8. februar 
Kl. 17:  Gudstjeneste. 

Joakim Skavern taler 

 

Søndag 15. Februar 
Kl. 17:  Konsert med 

Anette Løvtangen og Stig 

Lindell. 

 

 

Søndag 22. Februar 
Kl. 17:  Familiegudstjeneste 

Konsert med Sevenjentene 

 

 

*** 

 

Søndag 1. Mars 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern begynner tale-

serie om Galaterbrevet 

Medlemsopptak 

Samlinger 
 

 

Connect kl. 19 

Hver mandag 

 

Bønnemøter kl. 19 

10. 02 og 24.02 

 

Nettundervisning Kl 19 

03.02 og 17.02 

 

Felles bønn for byen kl. 

19 i pinsekirken 

11.02 

 

Sangandakter kl. 11 

Sætre 11.02 

 

Husgrupper kl. 18 

05.02 og 19.02 

 

Drop-in Bønnemøte 

07.00—08.30 

Hver torsdag morgen 

 

Tentro Kl.19 

12.02 og 26.02 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag  

 

ISOP øver 

Hver onsdag Kl 19 

 

The Betweens 28.02 kl. 15 

 

Årsmøte i Pinsekirken 

onsdag 25.02 kl. 19 

Påfølgende menighetsmøte 

«Det som sam-

ler oss er mye 

større enn hva 

som skiller » 

KON-

SERT 
Anette Løvtangen og 

Stig Lindell vil i februar 

gjeste pinsekirken.  

Anette er en gospel/

blues jazzsangerinne 

med erfaring fra flere år 

i New York. Hun har 

med seg musikeren og 

produsenten Stig Lindell 

som er kjent for å ha 

spilt med stjerner som 

Kylie Minogue og SEAL 

blant annet under No-

bels fredskonsert  i 

2012. 15. februar inntar 

de scenen i Pinsekirken! Dette blir en utrolig bra konsert med 

masse trøkk og god stemning! Det er fri entre´, men det er 

anledning til å gi en frivillig gave til menigheten for å dekke 

kostnadene ved besøket.  

 



 
 

Fødselsdager 
FEBRUAR 
 

01.02. Eline Randen  

05.02. Hege Marie Skretting - 40 

år! 

06.02. Eirik Solend - 40 år! 

09.02. Mattias E. Aronsen  

12.02. Mathea Kristine Torgersen 

12.02. Claude Menehi  

13.02. Jan Gunnar Martinsen  

15.02. Sarah Emine Torgersen  

20.02. Nadine Bifatukobiri  

22.02. Trond Alexander Myrhaug  

23.02. Irene Louise Ormstad  

25.02. Tove Hammer  - 50 år! 

25.02. Ruud Vlastuin 

RESSURSER PÅ NETT  

 

 

 

Møteplan, turnus og telefonlister er nå tilgjenge-

lig på menighetens hjemmeside 

www.pinsekirkenelverum.no under "ressurser, 

skjema, etc". Tilgangen er passordbeskyttet. 

Passord gis til de som trenger adgang til listene. 

Ta kontakt med en i Lederskapet.  

SEVEN-

JENTE-

NE  
Igjen er vi så heldi-

ge i Pinsekirken at 

vi får Seven-

gjengen på besøk! 

De behersker både 

sang, dans og dra-

ma på en fantas-

tisk måte. På besø-

ket denne gangen 

skal de fremføre musikalen «Moses—prinsen av Egypt» på 

familiegudstjenesten 22.  februar. Denne er helt ny og er ikke 

sett av mange i Norge enda. Dette blir en god opplevelse for 

liten og for stor med mye sang og glede! 

 

KULTURCAFÈ 
Onsdag 11. februar blir det kulturcafè med besøk av Jorunn 

Smith fra frelsesarmeen. Dette blir klokken 11 i Pinderudstua. 

Vel møtt!  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

 

ÅRSFEST 8.MARS 
Menigheten feirer 8. mars årsfest og alle er velkomne!  Vi sam-

les for å feire året som har vært og for å hylle og ære vår store og 

trofaste Gud.  

Det vil bli servering av mat, musikkinnslag og diverse program 

og vi ser tilbake på året som har vært.  

Det vil bli muligheter til å gi en gave. 

 

 

VELKOMMEN TIL VERDEN 
Vi ønsker å gratulere Carlos Fumero og Patricia 

Cañizares Aguirre med et nytt lite mirake           l! De 

er nå blitt fire, Samuel Fumero Cañizares ble født 22. 

Januar. For en velsignelse!  

KJØKKEN & RYDDING 
Det har tidvis vært et problem 

at man glemmer å rydde etter 

seg etter å ha brukt lokalet, da 

spesielt kjøkkenet. Husk at 

rotet ikke forsvinner av seg 

selv, hvis man går ifra oppvask 

må noen andre ta den.  Vi vil 

bare minne om at hvis vi alle 

sammen tar i et tak og går ifra 

kjøkken/lokalet  ryddig og rent 

blir det mye triveligere for oss 

alle!  

FOKUS PÅ BARNA 
Menigheten ønsker å satse på barn og unge, og dette vil bli 

mer synlig i 2015, også i gudstjenestene. Fra februar vil en 

liten videosnutt for barna vises i hver gudstjeneste og de søn-

dagene hvor det ikke er Jesus Kids vil det deles ut en liten 

aktivitetspakke og settes opp tegnebord. Det skal være gøy å 

være barn i Pinsekirken! Barnearbeiderne fortsetter å gjøre 

en kjempejobb med      

opplegget for barna un-

der Gudstjenesten  - Je-

sus Kidz. Dette vil være 

ca annenhver søndag. 

MORGENBØNN 
Nå blir den mulighet for å komme sammen til bønn for de 

morgenfriske! Hver torsdag kan du komme på drop-in bøn-

nemøte i Pinsekirken. Det er Sissel Saucedo og Ida Bråthen 

som tar ansvar for samlingene.  

http://www.pinsekirkenelverum.no/

