
 

 Leder 
Har du noen gang sett en pla-
kat ved en hamburger restau-
rant, med en knallgod hambur-
ger. Du ser et stort brød, med 
en diger hamburger, god og 
saftig, med deilig salat, tomat 
og ketsjup. Hvis jeg ikke var 
sulten før, ble jeg det nå! 
 
Det er typisk et ”hype,” ’Hype’ 
betyr; ’reklame som skaper 
forventninger til et produkt 
eller et fenomen, ved hjelp av 
overdrivelse. 

Jeg bestilte den gode store hamburgeren på plaka-
ten….og da jeg fikk den var skuffelsen stor. Foran meg 
lå en bitte liten pakke med et lite brød, kartongkjøtt, og 
hvor ble det av salaten? 

Kristne gjør noen ganger som ”hype-revers”, det mot-
satte av en hype, de forteller om Jesus og kirke på slik 
måte at ingen har lyst til å bli kristen. Egentlig skulle 

det være som hamburge-
ren på plakaten, jeg var 
ikke sulten, men jeg ble 
det! 

Nå er Jesus ingen ’hype’, 
Han er ekte vare, du får 
det som blir presentert 
på plakaten (les Bibelen) 
Det blir ingen skuffelse 
når du åpner Jesus-
pakken! Tvert imot! 

Vi er på lag med Jesus, akkurat som i fotball. Og i fot-
ballverden vet man hva å heie er! De heier skikkelig på 
hverandre. Hvis alle på laget bommer på målet, og bare 
én person scorer, så kan den ene personen sikre seieren 
for hele laget. Det viktige er ikke å være den som scorer, 
men å være på det laget som vinner! 

Den som vil være på lag med Jesus, trenger på ingen 
måte å ha noen kvalifikasjoner i å score, for Jesu seier 
er nok. Men man må heie på det som Jesus gjør! 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 3. Mai 

Kl. 17:  Lovsangsfest 

Flere deltar 

Nattverd 

 

Søndag 10. Mai 

Kl. 17:  UNG-Gudstjeneste. 

Vidar Børjesson & 

Gå Ut-Senteret 

 

 

Søndag 17. Mai 

Kl. 17:   

Høytidsgudstjeneste 

Rolf Skavern jr.  Taler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag 24. Mai 
Kl 11: Tentro avslutning 

Kulturhuset Elvarheim 

Inngangsbillett nødven-

dig  

 

Søndag 31. Mai 

Kl 17: Gudstjeneste 

Varna Evangeliesenter 

Stian Ludvigsen taler 

 

 

*** 

Søndag  7. Juni 
Kl. 17:  Konsert 

Lewi Bergerud & co 

 
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 

Connect kl. 19 

Hver mandag  

 

Bønnemøter kl. 19 

05.05 og 19.05 

 

Åpen Bibelskole for Alle 

12.05  

 

MENIGHETSMØTE om 

kirkebygg kl 20 

12.05 

 

Etablering av Gideon lokal-

lag kl 12 på Elgstua 

11.05—med lunsj 

 

Vårdugnad i PK kl 18 

(praktisk vedlikehold) 

11.05 

 

Felles Bønn for Byen kl. 19 i 

Metodistkirken 

13.05 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 20 og 22 

 

Morgenbønn kl 06-08 

Hver torsdag morgen, åpen dør  

 

Tentro Kl.19 

Hver torsdag 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag med unntak av: 

01.05  

 

The Betweens kl. 15 

30.05 

 

Teltet 

09.05 

16.05 

30.05 

 

Sangandakter kl 11 

05.05 Moen  

19.05 Moen 

20.05 Sætre 

26.05 Lyngholtet 

 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Vi må heie på 

Jesus! » 

pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 15 - 5. utgave 

Bianca Vlatuin 

Mai 2015 



 
 

Fødselsdager 
MARS 

01.05 Andrè Johannesen 

02.05 Hannah Fumero 

03.05 Benjamin Lien 

06.05 Nu Awi Bawikou 

09.05 Mona Bakke Martinsen 

11.05 Jeanette S. Ødegården 

17.05 Louise Venheim 

20.05 Steinar Bekkesletten 

23.05 Anna Bakke 

25.05 Eugene Eben-Ezer 

26.05 Sovår Reiten 

31.05 Tone Magna Torgersen 
 

I år har vi et rekkordstort tentro-kull på hele  13! Det har 

vært utolig spennende å følge denne gjengen i høst og være 

med dem i det de har vokst og lært og blitt bedre kjent med 

seg selv, hverandre og Gud.  Vi gleder oss til misjonstur i 

sommer, men før den tid står høytidsavslutningen 24. Mai 

på planen, som vi allerede forbereder oss til.  

Vi avslutter vi et fint år i kulturhuset Elvarheim. Brødrene 

Tarjei og Helge Nysted deltar med sang, tentroelevene selv 

bidrar og Joakim Skavern taler. Billetter vil deles ut til 

tentroelevenes venner og familie, deretter til menighetens 

øvrige medlemmer. Man må ha billett for å delta.  Det vil 

ikke være vanlig gudstjeneste denne dagen. 

 

Neema  Solend om tentro: 

Hva har vært det 

aller beste med 

Tentro? 

Det å få være sammen med 

andre kristne ungdommer. Og 

å få lære mer om Gud i et sånt 

fellesskap.  

 

Hva tar du med 

deg videre?  
Undervisningen på Tentro er en skikkelig bra påminnelse 

om hvem Gud er og hvordan vi bør behandle hverandre og 

leve og sånt. Det er 

fint å bli minnet på 

ting man har hørt før 

så man tenker over 

det i hverdagen.  
 

 

 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Idédugnad for kirkebygg 
Vi vokser ut av Pinsekirken og trenger nye lokaler, og 9. 

April ble det arrangert idédugnad i forbindelse med 

nybygg.  Nærmere 50 ressurssterke, kreative mennes-

ker i alle aldre møtte opp! 

 

Det ble tegnet opp forslag til nye lokaler, og mange kre-

ative forslag og ideer ble delt og diskutert. Sammen så 

vi nærmere på Trehvit-bygget som er en av mulighete-

ne vi utforsker. Vi befarte bygget og ba sammen over 

prosessen.  

 

NB! 12. Mai vil 

det være et viktig 

menighetsmøte i 

Pinsekirken an-

gående kirke-

bygg.  

Påskeleir 
Den første helgen i påsken 
var ungdommene våre på 
påskeleir i Hafjell. Denne 
påskeleiren er et årlig ar-
rangement vi deltar på sam-
men med menigheter både 
fra Eidsvoll, vestlandet, Oslo 
m.f. Sammen med alle disse 
lærte vi masse,  spiste god 
mat, vi bygget gode relasjo-

ner og vi 
koste oss i 
bakken og på 
andre aktivi-
teter . Elve-
rum presterte 
stort med å vinne tittelen 
«påskeleirs sterkeste» - både for 
jenter og for gutter! Jesus var sterkt 
til stede og vi reiste hjem fornyet, 
fornøyd og bitte litt slitne—rett og 

slett litt salige! Vi gleder oss allerede til neste år 

Gideon lokallag 
Den internasjonale tverrkirkelige organisasjonen Gi-
deon jobber for menneskers frelse gjennom samtale og 
utdeling av Guds Ord.  De jobber med å dele ut Bibler i 
hele verden, i stor grad 
gjennom lokale grupper. 
Nå skal det etableres et 
lokallag i Elverum. Det 
vil bli etableringsmøte 
på Elgstua, Rica hotell 
klokken 12 den 11. Mai. 
Møtet er åpent for alle, 
og er med gratis lunsj.  

Målsetting for 2015 

1  Nå 200 medlemmer i løpet av 2015  

2  være minst 30 på bønnemøter på tirsdager 

3  Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk over 100 

Åshild og Kim Daniel fra 

Elverum, påskeleirs 

sterkeste jente og gutt! 


