
 

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 liker REMA 1000 sitt slagord. Vi kan ofte ha lett for å 

komplisere ting med tan-

ker som hva hvis, dersom, 

tenk hvis, tenk om noen 

osv.  

 

Dagens samfunn er mer 

komplekst enn noen gang, 

og mange mennesker synes å ha mer og mer problemer med å 

få til et liv som fungerer godt. Mange har "rusk i maskineriet», 

og rådene til et velsmurt maskineri er mange. Selvhjelpskurs 

og gode råd florerer. Ganske krevende å få det til, og resultate-

ne er ymse.  

Livet kan i blant være vanskelig, som en Svenneprøve. Men 

tenk at vi har fått en bruksanvisning, en fasit, Bibelen, og ikke 

nok med det, vi har Lære-

mesteren også. Vår Lære-

mester og Far, Jesus, er 

tilgjengelig for oss ALL-

TID!  

I alle sammenhenger, om 

det er på et personlig plan 

eller om det handler om 

menighetsspørsmål som 

f.eks nytt Lokale, så elsker Jesus at vi spør om råd og hjelp.  

 

Det enkle og det aller beste er å snakke med Jesus, lese Guds 

ord, være sammen med Jesus og ikke minst spørre Jesus!  

Jesus overgår hvilket som helst selvhjelpskurs, og er til og 

med helt gratis :-) 
 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 1.  Mars 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern, taleserie: 

Galaterbrevet 

Medlemsopptak  

Nattverd 

 

Søndag 8 Mars 

Kl. 17:  ÅRSFEST. 

Variert program 

Servering 

 

Søndag 15. Mars 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern, taleserie: 

Galaterbrevet 

 

 

Søndag 22. Mars 
Kl. 17:  UNG-gudstjeneste 

Anders Ringås og Carlos Re-

cinos, SOS Stockholm 

 

Søndag 29. Mars 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Carlos Fumero 

 

Søndag 5. April 

Kl. 17:  Høytidsguds- 

tjeneste 

Rolf Skavern jr.  

Nattverd 

Samlinger 
 

 

Connect kl. 19 

Hver mandag 

 

 

Bønnemøter kl. 19 

10. 03. 

24.03 

 

 

Nettundervisning 

03.03 

17.03 

 

 

Felles bønn for byen kl. 19 i 

Generalgården 

11.03 

 

Sangandakter kl. 11 

10.03 på Moen 

11.03 Sætre 

17.03 Jotunhaugen 

24.03 Moen 

31.03 Lyngholtet 

 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 10 og uke 12 

 

Drop-in Bønnemøte kl 06-

08 

Hver torsdag morgen, åpen dør  

 

Tentro Kl.19 

12.03 

26.03 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag  

 

The Betweens kl. 15 

21.02  

«Det enkle er 

ofte det beste » 
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Fødselsdager 
MARS 

 

01.03. David Solend  

02.03. Frans Johannesen  

05.03. Mina Hansen  

10.03. Yvonne Iyankunze  

13.03. Sondre Skavern  

13.03. Håvard Skavern  

15.03. Odd Ludvig Jensen  

16.03. Rin Pui Bawikou  

17.03. Maude Belder   

18.03. Mal Sawm Bawikou  

19.03. Elizabeth Fumero Muren 

27.03. Maria Fumero Muren 

28.03. Vetle Finstad  

29.03. Bjørn Einar Storsveen  

29.03. Jorge Sauceo  

BØNNEDAG FOR HED-

MARK OG OPPLAND 

Igjen inviteres det til bønnedag. På lørdag 14,03 vil det være 

en bønnesamling for Hedmark og Oppland med Dennis 

Greenidge kl 10-14. i Filadelfia 

Hamar. 

 

Lunjs 100 kr voksen/ 50 kr 

ungdom. 

 

KVINNELUNSJ 

Lørdag 21. Mars kl 12-14 er det igjen duket for kvinnelunsj i 

Pinsekirken.  Vi ønsker å samle kvinner og jenter i alle aldre 

til en to timers lunsj! Alle kan komme, uansett hva du tror på.  

Gjerne ta med deg venninner og kollegaer, men man kan 

selvfølgelig også komme alene. Dette har blitt en kjær tradi-

sjon i pinsekirken. 

Solosang og lovsang ved Gunn- Elin Bakke og Ragnhild Ska-

vern.  

Andakt og solosang med Heidi Østbu fra Filadelfia Hamar.  

Vi serverer gratis lunsj og god atmosfære!  

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

MISJONSTUR 
Ungdommene i menigheten skal på misjonstur  med Ungdom i 

Oppdrag til Romania 13.-26. Juli  hvor de vil være med på prak-

tisk arbeid blant fattige, evangelisering og besøk til lokale fami-

lier og kirker. Turen begynner med 4 dagers treningsleir på Gri-

merud gård. Dette har vi forventing til!  

På årsfesten 8. Mars vil det samles inn en kollekt som vil gå til å 

betale for denne turen. Ungdommene vil også selge kaker, ull-

unertøy og brannslukningsspray. Inntektene vil 

gå uavkortet til ungdommenes Romaniatur.  

 

PÅSKELEIR 
Fra 28.3. – 1.4., er det ungdommenes Påskeleir 

på Hafjell. Ellers ingen aktiviteter i påskeuka 

mellom Palmesøndag og 1. Påskedag.  

TELTET 

Teltet er oppe i Leiret fredagskveld under Mart'n. De andre da-

toene blir 21. mars, 11. april, 25. april, 9. mai, 16. mai, 30. mai og 

13. juni. Mer mannskap er hjertelig velkommen, så ta kontakt 

med Tore Bjørn 

om du kan tenke 

deg å bli med ei 

natt eller flere.  

 

 

KVINNENES INTER-

NASJONALE BØNNEDAG 

Fredag 6. mars samler kvinner over hele verden seg til bønn. 

I Elverum ønsker vi en felleskirkelig samarbeid og samles til 

bønnegudstjeneste og kirkekaffe i Elverum Kirke kl 18. 

 

ØKER GRENSEN 
 

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver til 

frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. 

Pinsekirken er godkjent til dette. Gaven må være på minst 

500 kroner. Det finnes et maksimalt beløp for fradrag for 

gaver. Fradraget er økt fra kr 16.800,- 2014 til kr 20.000,- 

for 2015.  Gaven må være forhåndsutfylt i selvangivelsen. 

Ta kontakt med den aktuelle organisasjonen og be dem rap-

portere gavebeløpet på ditt fødselsnummer.  Ta kontakt med 

Per Kristian Hammer for registrering.  

MÅLSETTING FOR 2015  
25.02 hadde vi et positivt årsmøte etterfulgt av et konstruktivt 

menighetsmøte med idèmyldring for Pinsekirkens fremtid. 

Ragnhild Skavern fikk fornyet tillit og sitter i Lederskapet  i 4 

nye år.  

Tre målbare og inspirerende mål er satt for 2015: 

- Nå 200 medlemmer i løpet av 2015 (157 nåværende) 

- Være minst 30 på bønnemøter på tirsdager 

- Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk over 100 

Vi må strekke oss hvis vi vil vokse!  


