
 

 Leder 
En lykke som varer, er noe 
vi mennesker «higer» etter. 
For noen vil det bety å sø-
ke karriere eller penger. 
For andre kan det være å 
realisere drømmer de har 
båret på i et langt liv, osv. 
Slik jeg ser det, vil denne 
lykken da begrenset av al-
der, helsetilstand, hvilken 
verdensdel du er i og egne menneskelige 
ressurser. Det må være noe som gir lykke 
som varer hele livet uavhengig av hvor du 
bor, hvor gammel du er og din helsetilstand. 
Jeg tror at lykke har å gjøre med relasjoner, 
og den første relasjonen vi trenger er Guds-
relasjonen, fordi alle velsignelser i livet 
kommer fra Ham. Gud har gitt oss verdier 
og riktige prioriteringer å gå ut i fra. 
Jeg elsker å forstå ting i bilder. Derfor bru-
ker jeg et bilde for å synliggjøre hvilke 
prioriteringer Gud anbefaler. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dette vil gi lykke som varer hele livet! :-)
Varm klem fra Hege 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 7. Juni 

Kl. 17:  Konsert med Lewi 

Bergru m/ band  

Fri entre 

Kollekt 

 

Søndag 14. Juni 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Ida Bråthen taler 

Nattverd 

 

 

Søndag 21. Juni 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Sushila Chaudhary taler 

 

 

Søndag 28. Juni 
Kl 11: Sommerfest 

Skogmuseet  

 

 

*** 

 

Alle søndager i Juli til og 

med 9. August  

Kl 19: sommergudstjeneste 

 

 
 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 

 

Connect kl. 19  

Mandager, se facebook for da-

toer 

Bønnemøter kl. 19  

02.06 (siste før sommeren)  

Ekstraordinært Årsmøte 

15.06  

Husgrupper kl. 18  

Uke 24 (siste før sommeren)  

The Message kl. 19.30  

Hver fredag til og med 12. juni  

Kulturkafeens busstur 

10.06  

Sangandakter kl 11  

2.06 Moen  

9.06 Lyngholtet  

16.06 Moen  

17.06 Jotunhaugen  

30.06 Moen  

1.07 Sætre  

Sommerstevnet  

3.-8.07  

U-festivalen  

9.-12. 07  

Teltet  

13.06  

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

Juni / Juli 2015 
Pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 15 - 6. utgave 

Hege Skavern 

Målsetting for 2015 

1  Nå 200 medlemmer i løpet av 2015  

2  være minst 30 på bønnemøter på tirsdager 

3  Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk over 100 

 

I disse dager passerer pinsekirken 1000 likes på facebook! 



 
 

Fødselsdager 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Mai hadde vi en storslått tentroavslutning i fullsatt ki-

nosal. Joakim Skavern holdt en inspirerende tale for ung-

dommene med familie og venner og brødrene Nystedt 

skapte magi med instrumentene sine. Det var en stor dag 

for de flotte tentro-elevene som fikk vist frem både dans, 

drama og delte noen tanker. Vi var alle veldig stolte av de 

kjekke ungdommene våre.  

 

 

 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Glad giver?  

Det sendes i disse dager ut et brev til med-

lemmer og støttepartnere om forpliktende 

givertjeneste med tanke på finansiering av 

fremtidig nytt bygg. Dette er nødvendig for å 

få med bank(er) på lånefinansiering. Oppford-

ringen fra Lederskapet er ”å strekke seg så 

langt en har tro for”. Alle må gi etter evne og 

fri vilje – viktige prinsipper i Guds rike.  

JUNI 

02.06. Mukanisa Solend  

07.06. Marie Randen  

07.06. Gunhild Randen  

07.06. Tormod Skavern  

09.06. Zihindula Safari  

12.06. Emanuel Buranga  

13.06. Ole Johnny Martinsen  

16.06. Benjamin Solend  

19.06. Stein Anders Ødegården  

28.06. Bjørn Brådalen  

29.06. Vebjørn Skretting  

 
JULI 

04.07. Brede Randen  

06.07. Thorbjørn Gjestad  

10.07. Alain Misigaro  

13.07. Janne Karlsen  

16.07. Mario Fumero Cañizares  

20.07. Inger Marie Johannesen  

28.07. Eskild Skretting  

30.07. Lise Hammer  

Ekstraordinært årsmøte  

Mandag 15. juni avholdes et ekstraordinært årsmøte i Pinsekirken i 

tråd med vedtektene. 

Saker: 1. Ansettelse av Ida Bråthen som ungdomspastor. 2. Bli utsen-

dermenighet for Patty og Carlos Fumero. 3. Kjøp/salg av kirkebygg. 

Saksliste settes opp som oppslag i PK i disse dager 

Sommer på  

Hedmarktoppen  
3.—8. Juli! Dette er datoene du bør sette av, da foregår nemlig Pinse-

bevegelsens Sommerstevne på Hedmarktoppen. På samme sted og 

tid finner du Barnas sommerfestival og Ten-festivalen. En festhelg 

for hele familien med gjester som Andreas Hasseløy og Egil Svart-

dahl m.fl.  

Umiddelbart etter, nemlig fra 9. til 12. Juli foregår sommerens store happe-

ning for ungdommene! U-festivalen!! Vi reiser en stor gjeng for å bli inspi-

rert, møte nye venner , bli bedre kjent med Jesus og ha det gøy!  

Kulturkafeens Busstur  
Et år med kulturkafe er over og vi avslutter med en busstur 10. Juni! 

I år går turen til Nordre Osen via Trysil og tilbake til Elverum. Det 

blir en dag full av koselig program, både med musikk, underhold-

ning og guidede stopp på veien. Til nå er det over 40 påmeldte—

dette blir en kjempefin dag som er populær blant mange! Middags-

stoppet blir på Osensjøen Adventure hvor det vil være underhold-

ning og god mat. Avreise kl 10. og en regner med å være hjemme 

rundt kl 17—18  

Påmelding kan gjøres til Rolf Senior på 91780544 innen 4. Juni  

Utflukt til Helgøya  
31. Mai inviterte betwe-

ens til en ut-flukt til Helg-

øya og klatreparken. Det 

var en fin vær, hele 30 

stykker deltok. For er fin 

avslutning på betweens-

året! Nye ledere for 

Betweens er Gunn-Elin 

og Øystein Bakke  

Kristine Rølsåsen døde 17.5., 91 år gammel. 

Ble begavet fra Sørskogbygda kirke den 26.5.  
 

Yvonne Iyankunze fikk en sønn 4. april. Han 

fikk navnet Isco—velkommen til verden!  


