
 

 Leder 
Da jeg ble frelst, flyttet Den 
Hellige Ånd inn i min ånd. 
Jeg tenker ofte på hvilket 
potensiale som egentlig lig-
ge i denne sannheten. Den 
Hellige Ånd vil si Gud selv, 
eller Guds egenskaper, Hans 
skaperkraft, oppstandelses-
kraften. Han trenger seg ikke 
på, så hvis jeg ikke vil gi 
han rom, så tar han seg ikke 
til rette. 

Jeg har et sterkt ønske om å slippe han mer til i 
mitt liv. Jeg tror at hvis den Hellige Ånd får lede 
meg i større grad, kan jeg hvile mer fra eget strev. 
Se hva Moses sa til folket da de skulle passere Siv-
sjøen på vei ut av Egypt (2.Mosebok 14. 13-14): 
Da sa Moses til folket: «Vær ikke redde! Stå fast, 

så skal dere få se at 
Herren frelser dere i 
dag! For slik som dere 
ser egypterne i dag, 
skal dere aldri se dem 
mer. Herren skal stride 
for dere, og dere skal 
være stille.» 

I arbeidet med å kom-
me inn i større lokaler 

for menigheten vår, er det spennende å se hva Gud 
har tenkt. 

Hans planer må få plass i våre tanker og drømmer. 

Vi ser for oss vekst i forsamlingen, og det vil skje 
når vi oppdager at Gud kaller mennesker i vår by 
til omvendelse, og vi er lydige og frimodige og lar 

oss lede av den Hellige Ånd slik at vi hjelper dem 
til tro og disippelskap. 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 5. April 

Kl. 17:  Høytidsgudstjenes-

te 

Rolf Skavern jr. taler 

Nattverd 

 

Søndag 12. April 

Kl. 17:  Gudstjeneste. 

Hege Skavern, taleserie: 

Galaterbrevet kap 5 & 6 

Jesus Kidz 

 

Søndag 19. April 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Edy Mihaescu taler, synger 

og spiller 

 

 

Søndag 26. April 
Kl. 17:  Konsert med ISOP 

Jesus Kidz 

 

 

 

*** 

Søndag 3. Mai 
Kl. 17:  Lovsangsfest 

Flere deltar 

Nattverd 

 
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 
 

 

Connect kl. 19 

Hver mandag med unntak av 

påskeferien. 

 

Bønnemøter kl. 19 

07.04 

21.04 

 

Åpen Bibelskole for Alle 

14.04 

28.04 

 

Kulturcafè kl. 11 

08.04 

 

Felles Bønn for Byen kl. 19 i 

Frelsesarmeen 

15.04 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 16 og Uke 18 

 

Morgenbønn kl 06-08 

Hver torsdag morgen, åpen dør  

 

Tentro Kl.19 

09.04 

23.04 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag med unntak av ferier 

 

The Betweens kl. 15 

21.04 

 

Teltet 

11.04 

25.04 

 

Sangandakter kl 11 

07.04 Moen  

08.04 Sætre 

15.04 Jotunhaugen 

21.04 Moen 

28.04 Lyng-Holtet 

 Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Hvis Den Hel-

lige Ånd får le-

de meg i større 

grad, kan jeg 

hvile mer fra 

eget strev » 
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Fødselsdager 
MARS 

 

04.04. Bjørn Endresen 

08.04. Elin Finstad  

10.04. Janni Abrahamsen  

11.04. Aslaug Rostille  

11.04. Mimmi Kvernmosæter 

13.04. Gunda Marie Myhre  

14.04. Tore-Bjørn Ringås  

16.04. Øyvind Gotehus  

16.04. Tonje Ringås  

16.04. Miriaumu Musimisa Zihndula  

19.04. Stefan Daniel Iversen  

20.04. Carlos Eduardo Fumero  

20.04. Britt Endresen  

20.01. Robert Muren 

21.04. Victoria Lien  

23.04. Kjersti Skavern  

24.04. Astri Iversen Ringås  

27.04. Ann Kristin Nygård Nordlie  

28.04. Kuha Ceu Bawikou  

28.04. Bianca Vlastuin  

29.04. Thorleif Skavern  

 

Mens vi hadde en kjempehelg med besøk fra SOS 

chuch Stockholm og kvinnelunsj her hjemme, hadde 

lovsangsleder Eirik Solend med seg en gjeng både 

unge og voksne fra Pinsekirken  til konferansen Lov-

sang15 i Oslo og dette bærer allerede frukter.   

Lovsangsteamene vil samarbeide mer fremover. Etter 

påsken vil også Egil  Flermoen  undervise lovsanger-

ne, spesielt ungdommene, og hjelpe de med å utvikle 

seg musikalsk , bygge team og bli utrustet i tjeneste 

for Gud. 

 

Endre dahl om lovsang 15: 

Hva fikk du ut av konfe-

ransen? 

Jeg lærte veldig mye nytt og 

fikk en bedre forståelse av 

hva lovsang er og hvordan 

det skal brukes.  

 

Hvordan påvirker det 

tjenesten din videre? 

Jeg føler at jeg er mye trygge-

re nå og jeg vet hva rollen 

min er, hva som kreves og hva jeg skal gjøre. Jeg 

har også masse ny motivasjon og inspirasjon. 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

ØDELAGT SKJERM? 
Bytte av skjerm på  

mobiltelefoner vil vanligvis koste 

deg mellom 1000 og 1500 kr, Men 

Carlos Fumero tilbyr seg å reparere 

alle iphone– og samsungtelefoner 

til kun et par hundre lapper (for å 

dekke deler)  Selve  jobben gjør han gratis med ønske 

om at penger heller gis til byggsaken.  

 

NYTT KIRKEBYGG 
Invitasjon til idèmyldring – torsdag 9.april kl 18:00 

Arbeidet med nytt kirkebygg i TreHvit-lokalene er i 
ferd med å gå inn i en ny fase. Vi har nettopp mottatt 
signaler om at en god konstruksjonsmessig løsning er 
utarbeidet. Foreløpig har vi ikke mottatt kostnadsan-
slag, men vi tror denne løsningen vil bli gunstig. For 
raskt å komme videre trenger bygg-komiteen hjelp fra 
mange kloke hoder. For å få fram kostnadstall for øvri-
ge tilpasninger i bygget er vi nødt til å vite hvordan vi 
vil ha det. Det må rett og slett utarbeide ei layout-
skisse. Det skal eksempelvis etableres et kjøkken, gar-
derober, wc, handicap-WC, kafè-løsning, plattform-
løsning, mv. Det inviteres derfor til en myldre og teg-
nekveld i Pinsekirken for å utarbeide gode løsninger. 
Vi har ulike ønsker og ulike innfallsvinkler – sammen 
finner vi de beste løsningene. «Uten rådslagning blir 
planene til intet, men der det er mange rådgivere lyk-
kes planene.» Ordspr 15:22 

Vi hadde satt stor pris på om du ville hjelpe oss med 
dette arbeidet. Vi rigger lokalet med bord og bygg-
tegninger, sakser, lim, blyanter og korrekturlakk. Det 
blir servert kaffe & te, drikke og pizza halvvegs i kvel-
den. Vi runder av kl 21:00. Vel møtt! 

Målsetting for 2015 

1  Nå 200 medlemmer i løpet av 2015  

2  være minst 30 på bønnemøter på tirsdager 

3  Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk over 100 


