
 

 Leder 
 
Jesus sier: "Jeg er med dere alle dager inntil 

verdens ende" 
    Matteus 28.20 

 

Ikke alle er like flinke med 

ord, meg selv inkludert. Å 

finne det "rette" å si til venner 

og kjente, enten det er frelste 

eller ufrelste, er ikke alltid 

lett.  

 

Vissheten om at Jesus er 

sammen med meg gir meg 

ro. Han er tilstede der jeg er. 

Han er tilstede der alle som 

har tatt imot ham oppholder seg. Det er mulig vi ikke 

klarer å si de rette fine ordene, fremføre de flotte vit-

nesbyrdene, men vi utgjør en stor forskjell likevel - vi 

bringer jo med oss Jesu nærvær!  

 
Jesus virker gjennom våre relasjoner og møter med 

mennesker og Han utretter mirakler. 

 

Med dette ønskes en sosial måned! 

Gudstjenester 
 

Søndag 6. mars 

Kl. 17:  Gudstjeneste. 

Bianca Vlastuin taler. 

Nattverd 

 

Søndag 13. mars  

Kl. 17: Årsfest med variert  

program og servering. 

 

Søndag 20. mars  

(Palmesøndag) 

Kl. 17: Gudstjeneste.  

Anders I. Ringås taler. 

 

Søndag 27. mars  

(1. påskedag) 

Kl. 17: Gudstjeneste.  

Grethe Borge taler 

 

 

*** 

 

 

Søndag 3. april  

Kl. 17: Gudstjeneste.  

Joakim Skavern taler.  

Wenche og Samuel 

Torres spiller og synger. 

Nattverd. 

Samlinger 
 

 

Bønn & lovsang kl. 19 

Tirsdag  08.03. 

Tirsdag 22.03. 
 

Bibelundervisning kl 19 

Tirsdag 01.03. 

Tirsdag  15.03. 

Tirsdag 29.03. 
 

Sangandakter kl. 11 

Tirsdag 22.03. Moen. 

Onsdag 30.03. Sætre. 
 

Kulturkafe kl. 11 

Onsdag 09.03. 

Torhild Haaland og Odd 

Jensen synger. 
 

Connect kl. 19 

Onsdag 02.03. 

Onsdag 09.03. 

Onsdag 16.03. 

Onsdag 30.03. 
 

Bønn for byen kl. 19  

Onsdag 09.03. i General-

gården. 
 

Husgrupper kl. 18 

Uke 10 
 

The Message kl. 19.30 

Fredag  04.03 hyttetur til   

           Nordhue.   

Fredag  11.03.  
 

The Betweens kl. 12 

Lørdag  19.03.  

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 

PK-nytt,  Årgang 16 - 3. utgave 

Svein Skretting 

Historisk vedtak 
Fra og med 1. juli er ikke troende dåp  lenger et kriterium 

for å bli medlem av Pinsekirken Elverum. Det ble klart 

etter at årsmøtet 29. februar med mer enn 2/3 flertall 

vedtok endring av vedtektene.  

- Vedtaket betyr ikke at Pinsekirken har endret dåpssyn. 

Vi mener fortsatt at troende dåp er det riktige, men det er 

ikke lenger noen betingelse for å gå inn i menigheten, sier 

pastor Rolf Skavern jr. Det har faktisk vært vanskeligere å 

komme inn i pinsemenigheten enn å komme inn i him-

melen, humrer pastoren. Han lover at menigheten også i 

framtiden vil forkynne troende dåp, ja kanskje mer enn 

før.   

Året 2015 
Pinsekirken Elverum har nylig avviklet årsmøte hvor 

pastor Rolf Skavern jr. oppsummerte fjoråret. I sin 

årsrapport kunne han fortelle at flere har blitt frelst og 

fire personer har blitt døpt. Menigheten fikk 15 nye 

medlemmer i løpet av året. Pastoren gleder seg også 

over den sterke økningen i givertjenesten. Det ble gitt 

200 tusen kroner mer til menigheten i 2015 sammen-

lignet med året før. Også målet om å gi 10 prosent til 

misjonen av menighetens omsetning ble nådd i 2015. 

Menigheten har mye å takke Gud for! 

Dåp vil fortsatt stå sentralt i Pinse-

kirkens troslære selv om vedtektene 

nå er endret. Bildet er fra et tidlige-

re dåpsmøte i menigheten.  



 

Fødselsdager 

Mars 

01.03. David Solend 

02.03. Frans Johannesen  

03.03. Lill-Tove Grieger - 45 år! 

05.03. Mina Hansen 

10.03. Yvonne Iyankunze  

13.03. Håvard Skavern 

15.03. Odd Ludvig Jensen  

16.03. Rin Pui Bawikou  

17.03. Maud Belder 

18.03. Mal Sawm Bawikou 

19.03. Elizabeth Fumero Muren 

27.03. Maria Fumero Muren 

29.03. Jorge Sauceo - 35 år! 

29.03. Bjørn Einar Storsveen 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet Norsk Pinsebevegelse 

 

*** 

 

Redaktør: 

Ida Bråthen 

Damene møtes  

til lunsj i april 
Vårens kvinnelunsj arrangeres lørdag 

16. april klokka 12. - Her vil det bli 

servert musikk, vitnesbyrd, andakt og 

selvfølgelig en god lunsj, forteller Sissel 

Saucedo (bildet) på vegne av arrange-

mentskomiteen. Hun lover at det også blir rikelig med tid til 

gode samtaler rundt lunsjbordet. 
Studiestøtte 
For at menighe-

ten skal få øko-

nomisk studie-

støtte fra K-

stud er det vik-

tig at alle stu-

diegrupper for voksne over 14 år, (husgrupper, kor, 

lovsang, tentro, connect) må føre fremmøtelister. Lis-

tene må leveres til menighetens studiekooordinator 

Kristin Ødegården så fort et kurs er avsluttet. Sang- og 

musikkgrupper kan levere hvert halvår, disse må også 

levere repertoar. Det sendes ut mail til alle kjente 

gruppeledere med fremmøteliste som vedlegg jevnlig. 

Hvis noen ikke har fått den så kontakt  Kristin. Hver 

innrapporterte gruppe mottar et tilskudd på 60 kroner 

per time. Sang og musikkgrupper får 80 kroner per 

time. Det er derfor viktig at ALLE smågrupper leverer 

fremmøtelister siden hver gruppe og hver time teller! 

Hvis man tenker å starte et nytt kurs i gruppen så ta 

kontakt med Kristin siden nye kurs må godkjennes. 

Kristin ordner med søknad i samarbeid med gruppele-

der. 

Det er også tid for medlemsregistrering hos PBU. Det-

te gjelder barne- og ungdomsgrupper. Liste med over-

sikt over hvem som har betalt kontingent må leveres 

Kristin senest 7. mars. Her får menigheten litt i un-

derkant av 200 kr per betalende medlem. Medlemslis-

ter er sendt til alle aktuelle grupper på e- post, men 

kan også fås ved å henvendelse til Kristin. I 2015 mot-

tok menigheten over 70 tusen kroner i kursstøtte. Må-

let for 2016 bør være i nærheten av 100 tusen! 

Fra skrot til gull 
Resirkulert trevirke og herme-

tikkbokser blir materialene The 

Betweens skal bruke når de slip-

per kreativiteten løs lørdag 19. 

mars klokka 12. Skrot og gam-

le ting skal få nytt liv. De som 

har noe skrot de tenker kan bli til gull kan ta dette med seg. 

Ungdommene til Hafjell 

Lørdag 19. til onsdag 23. mars er det igjen klart for 

påskeleir i Hafjell for ungdommene. Mer enn hundre ung-

dommer er ventet fra Elverum, Eidsvoll og Åsgreina.  
 

For elverumsungdommene er det avreise fra PK lørdag 

klokka 10. Det blir innkvartering på Øyer ungdomsskole 

som ligger ved foten av slalåm-bakken.   
 

I og med at Pinsekirken sponser alle som deltar med 300 

kroner, så koster det kun 600 kroner  per deltaker. Påmel-

dingsfristen er 6. mars. 
 

Påmeldingsskjema er lagt ut i Pinsekirken, men du finner-

det også på The Message sin Facebook-side i tillegg til hele 

programmet for leiren.  

Skattelette 
I 2016 er det skattefritak 

for gaver inntil 25.000 

kroner per person, eller inntil 50.000 kroner for et 

ektepar. Det kan gi inntil 14.000 i skattelette per par. 

Skjema for å registrere skattefritak på gaver ligger 

klart i PK. 

Søndag 13. 

mars klokka 

17 skal vi opp-

summere året 

2015, med 

stor fest i Pin-

sekirken. Me-

nighetens års-

fest vil by på mange varierte innslag. Vi skal møte man-

nen som påstår han har sett Jesus med egne øyne, bar-

na bringer skattekista inn i festen og vi skal ha påske-

nøtter i god Roald Øyen-stil. Til årsfesten i Pinsekirken 

er selvfølgelig både små og store velkomne! 
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