
 

 Leder 
Blåveis, hestehov og hvitveis. 
De kommer fram også i år, etter 
en kald vinter. Guds skaperverk 
lever i beste velgående. Vinteren 
vil likevel ikke helt gi slipp. Jeg 
sitter og ser ut vinduet på  
snøfnugg, tredje dag på rad. Og 
vi skriver snart mai. Vi må hol-
de ut litt til med kulde, i trygg 
forventning om at Gud har en god 
plan. 
Noen perioder i livet ser det ut til at Gud aksepterer at vi må 
holde ut en stund til. Det kan virke som Gud vil lære oss noe. 
«Jo lengre vi må vente på sommervarmen, jo deiligere er den 
når den først kommer», sa jeg til en hutrende kollega denne 

uka. For å kjenne hvor godt 
vi har det, trenger vi å vite  
hvordan det motsatte er. 
Hvis vi alltid har hatt «tak 
over hodet», eller mat på 
bordet, tar vi det lett for gitt 
at vi har et varmt og godt 
hus, fin leilighet eller kjøle-
skapet fullt. 
Min sønn, hans datter og  

høygravide kone, måtte flytte ut av sin vannskadede leilighet 
for noen uker siden. Det har vært noen utfordrende uker for 
dem. De har valgt å stole på at Gud vil vende det onde til noe 
godt. De har valgt å fokusere på Guds velsignelser, og stole 
på Gud midt i den tilsynelatende usikre situasjonen. Denne 
innstillingen gir dem fred midt i stormen, og de lærer mye av 
det de går igjennom. 

«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene 
deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk!» 
Fil 4;6. 
«For vi vet alle ting samvirker til det gode for dem som  
elsker Gud» Rom. 8;28. 

«Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, 
nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer 
for at deres prøvde tro, som er langt mer kostbar enn det  
forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov 
og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse.» 1.Pet. 1;6-7. 

Kjære venner, husk at «etter vinterens mørke dvale, kommer 
atter en vår»! 
Ha en velsignet mai! 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 1. Mai 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Hege Skavern taler 

Nattverd 

 

Søndag 8. Mai 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Rolf Skavern Jr taler 

 

Søndag 15Mai 

Kl. 11 (merk tiden) 

Gudstjeneste med  

Tentroavslutning   

Ida Bråthen taler 

Sang av Phillip Stenberg 

 

Søndag 22. Mai 
Kl 17: Misjonsgudstjeneste 

Carlos Fumero taler 

 

Søndag 29. Mai 

Kl 17: Gudstjeneste 

David Aanje, Livets Senter 

taler  

 

 

*** 

Søndag  5. Juni 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Arne Jordet taler 

Nattverd 

 

Søndag  19. Juni vil det bli 

dåp!  

 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 

Connect kl. 19 

Hver Onsdag 

 

Bønn & lovsangkl. 19 

03.05 

31.05 

 

 

Kulturcafè kl. 11 

11.5 

Elverum Pensjonistkor synger 

Påmelding til busstur til  

Helgøya rundt 08.06. (kr 450.-) 

 

 

Husgrupper kl. 18 

Uke 18, 20 og 22 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag med unntak av: 

06.05 

 

The Betweens kl. 12-15 

21.05—fisketur 

 

Teltet 

07.05 

16.05 

28.05 

 

Sangandakter kl 11 

03.05 Moen 

18.05 Lyngholtet 

25.05 Sætre 

31. Mai Moen 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Jo leng re v i må  

vente på  

sommervarmen, jo 

deiligere er den » 

M A I  2 0 1 6 

PK-nytt,  Årgang 16 - 5. utgave 

Tore Bjørn Ringås 



 
 

Fødselsdager 
MAI 

 

03.05 Benjamin Lien 

06.05 Nu Awi Bawikou 

08.05 Alex Fumero 

09.05 Mona Bakke Martinsen 

11.05 Jeanette S. Ødegården 

17.05 Louise Venheim 

23.05 Anna Bakke 

25.05 Eugene Eben-Ezer 

26.05 Sovår Reiten 

31.05 Tone Magna Torgersen 

I år har vi hatt et litt annerledes kull—med bare èn  

Tentroelev! Simon Bakke har i år blitt ledet gjennom et konfirma-

sjonsopplegg av Rolf Skavern Jr., 

Kristin S  

Ødegården og Øyvind  

Gotehus—og han er veldig  

fornøyd med året som har gått. 

 

Simon Bakke om tentro: 

 

Hva er noe du tar med deg 

videre? 

At Gud er alltid med meg! Bønn er 

en av de   

viktigste tingene for å opprettholde 

kontakten med Gud. Jeg har lært 

om at bønn er en  

treningssak, og at det er viktig å trene på å be for å få et bedre 

kristenliv. 

 

Hva har vært det morsomste i år? 

At det har blitt så gøy selv med bare meg! Det har nesten hvert 

lettere å være èn og vi har hatt mange interessante samtaler. 

 

Så du har fått et godt forhold til lederne.?  

Ja, vi hadde  ikke  akkurat noen andre å snakke med enn hverand-

re. 

Jeg vil si tusen takk for at de har gitt meg en god tentro-opplevelse 

og bra  

møter med dem. 

 

15. Mai er det duket for en høytidelig  

Tentro-avslutning for Simon i Pinsekirken kl. 11.   

 

 

Nabo-forespørsel 
Naboene våre på høyre side i Anne Moes gt 5 har bedt oss om å 
være snille å la et par parkeringsplasser stå åpne langs veien  
utenfor det gule huset deres. Det bor leieboere der som gjerne vil 
ha plass til bilene sine, også en søndag ettermiddag. Takk! 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Menighetens 

Eldste 95 år 
Gunda Myhre—menighetens 

eldste  

medlem—fylte 95 år 13.  

April. Her er jubilanten på 

plass i godstolen i  

leiligheten sin. 

 

 

 

Trenger du hjelp med 
noe? 

Ungdommene skal i sommer på misjonstur til Tsjekkia og 
jobber hardt om dagen for å samle inn penger til turen. 
Trenger du hjelp med noe (rake løv, male, vaske, barnepass 
etc) tar de gjerne imot  
betalte småjobber.    
Kontakt Ida Marie Bråthen, 95066187 

Tar Du Utfordringen? 
Vi har fått en spennende utfordring fra avdeling  
psykisk Helse og Rus i Elverum kommune. De ønsker at vi i 
PK kan bidra til å utvide åpningstidene i  
Annekset (Varmestua) i Leiret. Dette vil være på kveldstid en 
gang i uka fra høsten av. Kontakt Tore Bjørn Ringås 
(41674033) dersom du kunne tenke deg å bevilge en kveld i 
måneden som vertskap for  
rusavhengige i kommunen vår (ca. 3 timer). 
vi skal ha en idédugnad om saken i PK den 12.5. kl. 20:00. 
Åpent for alle interesserte!  

Nytt fra Spania 
«Det kjennes ut som Gud virkelig har hjulpet oss med de 
strategiske nøklene for å begynne arbeidet vårt i Toledo, og 
at vi har fått blitt kjent med mange brødre og søstre med mye 
erfaring, som har kommet med råd og gode ord for hvordan å 
plante noe nytt i Toledo. Det var nettopp dette som gjorde 
mye inntrykk på oss. Hvordan vi alle er brikker i Guds pusle-
spill, og at vi sammen bygger Guds rike. Det er ikke «min» 
misjon her, og «hans» arbeid der. Det er Gud som gjør det, 
det er Guds plan, det er Guds rike som bygges. Og alle kan vi 
stå sammen og hjelpe og støtte hverandre, heie på hverandre 
og be for hverandre.» 

Dette skriver Tonje, Carlos og Patty til oss fra Spania, etter å 
ha vært med på en samling for kirkeplantere.  Utsendingene 
våre er fremdeles i startfasen i arbeidet sitt i Toledo, Spania, 
men i vår har det skjedd mye spennende. Huset har blitt 
klart og de har tatt i mot sitt første ungdomsteam fra Halden.  
De har blitt styrket og oppmuntret av seminar med M4, Car-
los har fått prekt for mennesker fra forskjellige menigheter, 
hjemmesiden er satt i gang og de har laget «flyers» som blir 
delt ut i byen.  På den måten har de fått dele at evangeliet er 
for alle. De ønsker å senke terskelen og formidle et budskap 
som er annerledes enn A4-religionen som Toledo er preget 
av.   

Ta en titt på hjemmesiden deres: www.conexiontoledo.com  

 

Bønneemner fra Toledo:  

- Visdom og nåde hos  

myndighetene, åpne dører til sykehus 

og universitet.  

- Åpne dører til samarbeid med andre 

kristne 

- At oppholdet i Norge skal bli til  

velsignelse for familien og  

tjenesten.  

http://www.conexiontoledo.com/

