
 

 Leder 
Endelig sommer!   
Også i menigheten merkes det 
at vi går mot ferietider.  
Aktivitetene avtar smått om 
senn. Vi har alle behov for 
adspredelse i våre daglige  
gjøremål. Derfor er  
sommeren en fin anledning til 
å gjøre ”noe annet”.  
  
Personlig skal vi få gleden av 
å oppleve Paraguay i tre uker i 
sommer. Landet vi har hørt så 
mye om og vært med å støtte misjonsarbeid i, gjennom 
mange år. Vi gleder oss til turen og opplevelsene!  

  
Det vi allikevel må holde 
fast på gjennom  
sommeren er  
regelmessigheten 
i andaktslivet vårt. Vi har 
alle ansvaret for at vårt 
gudsliv lever og får  
næring.  Husk din Bibel, 

andaktsbok og bønner. ”Hold fast på det du har, så ing-
en tar seierskransen fra deg !” (Joh. åp 3, 11).  
  
Det blir gudstjenester i Pinsekirken hver søndag  
gjennom hele sommeren (se egen annonsering ).  
Dessuten er det en rekke stevner og festivaler rundt om 
i landet. De nærmeste er på Hedmarktoppen med tilbud 
for barn, unge, voksne og eldre. 
Se www.sommerstevnet.com  
I tillegg er det både 50+ og Bønnedager på Toppen i 
juni.  
Den store happeningen for ungdom skjer på  
U-festivalen KRAFT fra 7. 
til 10. juli: www.ufestivalen.no  
  
Alle steder nevnt ovenfor er møteplasser for å oppleve 
Guds nærvær i fellesskap med andre, MEN det er også 
mulig å kjenne Guds nærvær i ensomhet. ”Jeg elsker 
dem som elsker meg, og de som søker, finner 
meg.” (Ordspr. 8, 17). Måtte denne sommeren bli en tid 
hvor vi søker og finner Herren!  
  
En velsignet sommer ønskes alle lesere!  
Hilsen Hege & Rolf <3  

Gudstjenester 
 

 

Søndag 5. Juni 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Arne Jordet taler 

Nattverd 

 

Søndag 12. Juni 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Alv Magnus taler 

 

Søndag 19. Juni 

Kl. 17: Gudstjeneste  

Ida Bråthen taler 

Dåp  

(Vil du døpe deg?  

dåpskandidater melder seg 

til Rolf Skavern Jr. 

91306471) 

 

Søndag 25. Juni 
Kl 17:Sommerfest for hele 

menigheten på skogmuseet  

(Pailjongen) 

 

 

*** 

Juli  
Kl. 19-20 Sommergudsjeneste 

hver søndag til og med 07.08 

 

 

God Sommer! :-) 

 

 

 

 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 

 

Connect kl. 19 

Hver Onsdag frem til skole-

slutt. Sporadisk gjennom  

sommerferien.  Info på  

facebook. 

 

Bønn & lovsang kl. 19 

07.06  

 

 

Kulturcafè  

BUSSTUR TIL HELGØYA 

AVLYST PGA SYKDOM 

 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag frem til skole-

slutt 

 

The Betweens kl. 12-15 

18.06 Sommeravslutning 

 

Teltet 

11.06  

 

Sangandakter kl 11 

15.06 Sætre 

 

Husgruppene 

Samles i uke 22 

 

Lørdag 04.06 og 11.06 er 

Pinsekirken lånt ut til eritre-

isk gudstjeneste fra kl 15-18. 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Må tte denne 

sommeren bli en tid 

hvor vi søker og 

 finner Herren! » 

PK-nytt,  Årgang 16 - 6. utgave 

Rolf Skavern / 

http://www.sommerstevnet.com/
http://www.ufestivalen.no/


 
 

Fødselsdager 
JUNI  

02.06. Mukanisa Solend  

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  

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  

 

Mange ungdommer velger 
kristen vei videre 
Til høsten er det er stort kull som reiser videre fra Elverum. Veldig 
mange av disse har valgt å gå på Bibelskoler eller kristne skoler. 
Tre ungdomskoleelever reiser til Kvitsund—en kristen  
videregående internatskole, 4 av ungdommene våre reiser til  
Hedmarktoppen og to har valgt misjonsskolene Gå-ut senteret og 
Hald internasjonale senter.  

Jesus-sommer 
Som tidligere sponser Pinsekirken 350 kr av billetten til de ung-
dommene som ønsker å delta på U-festivalen i sommer. U-
festivalen er en kristen leir 7.-10. Juli for ungdommer med fokus 
på Jesus, moro og vennskap.  

På Hedmarktoppen arrangeres også det årlige sommerstevnet til 
pinsebevegelsen. Dette er alltid like bra, så sørg for å holde av 
datoene  1.—6. Juli 

I Pinsekirken vil det være sommergudstjenester i Juli. Fra og med 
3.06 til 07.08—altså 6 søndager vil det være gudstjenester med 
god anledning til å dele med hverandre og be sammen.  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Et budskap til  
menigheten 

Når tidligere leder for UiO Norge Alv Magnus  - Norges egen 
Loren Cunningham—
kommer på besøk til oss her i  
Pinsekirken tror vi at han 
har en spesiell hilsen til  
menigheten. Planlegger du å 
prioritere deltakelse på  
søndagene denne sommeren 
er dette er søndag du vil få 
med deg! Vi er spente og 
gleder oss til å høre hva han 
har å  

Sommerfest på museet 
Det nærmer seg sommerfest 
på skogbruksmuseet—en 
alltid samlende og fin opple-
velse før sommeren slår inn 
for fullt.  Det er duket for 
grilling og moro. Ta med 
egen mat, grillene er varme. 
Eget program med ansvarlig 
Håvard Skavern.  

Ny kjøkkenansvarlig 
Kjersti Skavern har tatt på seg ansvaret som  
kjøkkenansvarlig fra Mai 2016.  En viktig oppgave i  
menigheten for at ting skal fungere!  

Bianca Vlastuin trer av  

Bianca Vlastuin har bedt om avløsning som eldste fra høsten 
av. Vi har mye å takke henne for som menighet, og kommer 
formelt til å markere det i neste årsfest. Hun har fylt denne 
oppgaven på en fantastisk måte i nærmere 5 år. Bianca trer 
ut av eldstefunksjonen, men fortsetter med mange ansvars-
oppgaver i Pinsekirken og Lifehouse. Lederskapet setter i 
gang med å finne en ny kandidat til eldstevervet jfr. vedtekte-
ne i menigheten. 

Ønsker du å døpe deg? 
19. juli er det dåpsgudstjeneste. Vi er 
glade for at noen har meldt seg for å 
la seg døpe etter Bibelens befaling. Vi 
tror at denne samvittighetspakten er 
viktig for alle som tror at Jesus er 
deres frelser. Har du enda ikke døpt 

deg men ønsker det? Ta kontakt med Rolf Skavern Jr 

91306471 

Frivillige til varmestua  

Elverum Kommune henvendte seg til oss angående drift av 
varmestua (tilbud for rusavhengige) Det har meldt seg 12 
interesserte til planleggingsmøte den 12.5. Dermed kan vi 
svare kommunen i møte den 2.6. at vi er med å holde tilbudet 
åpent en kveld i uka. Dvs at de som stiller opp må gjøre det 
hver 6. uke, men det mannskapet vi har nå. Det er klart øns-
kelig med flere som kan bidra i dette viktige arbeidet for byen 
vår. Ta kontakt med Tore Bjørn Ringås dersom du lurer på 
noe og/eller kan tenke deg å være med på arbeidet 3 timer 
hver gang.  


