
 

 Leder 
Barna, med sine strålende 
øyne, henger seg på oss 
og vil leke. Vi besøker 
Daghjemmet i Pedro 
Juan Caballero i Para-
guay, og opplever på 
kroppen hvordan barna i 
den fattige bydelen els-
ker å ha denne oasen å være i på dagtid. Vi ser 
på nært hold at det nytter å gi. Pinsekirken  
Elverum støtter årlig dette dagsenteret med kr 
24.000, noe som er en betydelig del av deres 
årsbudsjett.  
Hege og Rolf (Skavern), Astri, Tonje og jeg  

hadde i sommer gleden 
av å se og oppleve  
frukter av flere tiår med 
misjonsarbeid i  
Paraguay. Inntrykkene 
sto i kø, og vi ble  

overveldet av sterke følelser og takknemlighet til 
Gud. Det slår meg hvor ufattelig stor betydning 
norsk misjon har for enkeltmennesker og  
familier i Paraguay. Det koster så lite for oss å 
dele, mens det har så ufattelig stor betydning 
for mottakerne. Ja, til og med en hel  
folkegruppe (Achè-indianerne) er reddet fra  
utryddelse - til framtid og håp - mye på grunn 
av norsk misjon.   
 
Den som forbarmer seg over den fattige, låner til 
Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans vel-
gjerning.  (Salomos Ordspråk 19;17) 
 
Det er derfor også svært gledelig at så mange 
som 13 ungdommer fra Pinsekirken var med på 
misjonstur til Tsjekkia i sommer. Det har enorm 
betydning for ungdommene, for dem de møtte, 
og for en fortsatt satsing på misjon i Pinsekirken. 
 
Fortsatt velsignet sommer! 
Tore Bjørn 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 7. August 

Kl. 19:  (merk tiden) 

Sommergudstjeneste 

 

Søndag 14. August 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Samuel Torres taler 

Nattverd 

 

Søndag 21. August 

Kl. 17: Gudstjeneste  

Mikael Järlestrand taler og 

synger 

Louise Venheim deltar 

 

Søndag 28. August 
Kl 17: Gudstjeneste  

Rolf Skavern taler 

 

*** 

Søndag 4. September 
Kl. 17: Gudstjeneste 

Sang og vitnesbyrd av  

beboerne på Varna  

Evangeliesenter 

Nattverd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse:   

Anne Moes gate 3 

Elverum 
 

Postadresse: 

c/o Rolf Skavern jr 

Moskusveien 11 

2406 Elverum 

Samlinger 

 

Connect kl. 19 

Hver mandag fra 29. August 

 

The Message kl. 19.30 

Hver fredag fra skolestart 

 

Sangandakter kl 11 

09.08 Moen 

16.08 Lyngholtet 

23.08 Moen  

31.08 Sætre 

 

Husgruppene 

Starter opp med regelmessi-

ge samlinger i September i 

partallsuker 

 

Betweeens kl 12 

Hver oddetallsuke etter  

skolestart, lørdager 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Det ny tter  å  

gi! » 

August 

PK-nytt,  Årgang 16 - 7. utgave 

Tore Bjørn Ringås 

Pinsekirken 

21. September er det 

Ekstraordinært  

årsmøte i Pinsekirken 

klokken 19.   

Umiddelbart etterpå 

vil menighetsmøtet 

følge.  



 
 

Fødselsdager 
JUNI  

02.08. Neema Elisabeth Solend  

03.08. Rolf Skavern  

04.08. Erland Jensen Boneng 

05.08. Laila Myrhaug  

05.08. Gunn-Elin Bakke  

06.08. Lennart S. Ødegården 

07.08. Matteus Bakke  

08.08. Daniel Lien  

10.08. Ann Helen Lien  

12.08. Erlend Skavern  

16.08. Ann Elin Løkken Gjestad  

17.08. Tone Hansen  

19.08. Madelen Løkken Gjestad  

24.08. Busime Irene Musimwa  

24.08. Marie Hansen  

24.08. Ragnhild Skavern  

25.08. Stig Rune Reiten  

 

DØDSFALL 

29.05 Torbjørn Evensen 

25.06 Janni Abrahamsen  

 

FØDT 

23.06 Emanuel Saucedo 

 

Gud i hverdagen 
I August begynner skolen igjen og fellesferien er over for lengst. Hva kan 
man gjøre for å leve med Gud midt i en travel hverdag med lekser,  fritids-
ordninger, familiemiddager og  
overtidsjobbing? Her er noen av ungdommenes tips.  

Sanan Westeyn:  

Man føler kanskje ikke at man har så mye tid til 
overs i en travel hverdag. Jeg liker å «fylle inn» de 
små ledige øyeblikkene. Når jeg går til skolen eller 
pusser tenna hører jeg på lovsang og ber. Også ten-
ker jeg at man bruker veldig mye tid på mobilen i 
løpet av en dag, det kan jo være lurt å bruke noen av 
de minuttene på å huske på Gud. Kanskje man ikke 
rekker å lese et helt kapittel i Bibelen hver dag, men 
man kan lese en andakt eller et lite avsnitt fra Bibelen.  Og så klart er det 
veldig enkelt å gå på alle tilbudene i Pinsekirken. Det gjør det lettere å 
sette seg ned med Bibelen når man gjør det sammen. Man burde utnytte at 
noen legger opp til det for deg og  

hjelper deg å prioritere Gud gjennom uka!   

Eugene Ebenezer: 

Jeg følger en side på Instagram som legger ut bilder med 
små ord fra Bibelen. Det hjelper meg veldig i hverdagen og 
jeg føler ofte at det er Gud som snakker til meg gjennom 
det som blir lagt ut.  Jeg anbefaler ungdom—ja, egentlig 
alle—å gå inn på  den siden: 
https://www.instagram.com/instagodministries/ 
Jeg liker også å høre på lovsang gjennom dagen og jeg 
hører på prekener på nettet.  På Youtube.com ligger det 

mange bra prekener.  

Ida Bråthen: 

Jeg prøver å tenke at jeg skal bruke de hverdagslige 
tingene på å ære Gud, vise kjærlighet eller på å bli mer 
som Jesus.  Kjedelige ting som å rydde inn varene på 
matbutikken jeg jobber i, pusse tenna eller gjøre lekser 
blir mye  
morsommere når man ser på  det som et «hemmelig 
oppdrag» og en mulighet til å vise andre hvem Gud er 
gjennom det man gjør —samtidig som man inkluderer 
Han i hele livet og ikke bare de «kristne» tingene.  

Tentro-kurs 2017/18 

Vi kjører igjen i gang med Tentro-kurs fra høsten av. Tentro er et 
morsomt og relevant frikirkelig alternativ til konfirmasjon.  

Påmelding til Kristin Ødegården innen 
1. September på  90981350  

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Alpha-kurs  

I år er det en global satsning på Alpha-kurs verden over. 
Alpha er et lavterskelkurs med innføring i grunnleggende 
temaer i Bibelen og kristendom og består av 10 koselige  
kvelder rundt et måltid, med undervisning og samtale.   
Passer bra både for nye som er nysgjerrige på hva Jesus 
handler om og for de som har vært kristne i en lang stund. 
Pinsekirken ønsker å være med i denne satsningen og  å 
arrangere Alpha-kurs og etterlyser noen som kunne tenke seg 
å være arrangør. Ta kontakt med Rolf Skavern Jr.  

 

Mimre-konsert 
Søndag 6.november vier vi  
gudstjenesten til kjente og kjære 
sanger og kaller det "Husker du 
sangen" Dette arrangementet  
krever litt forarbeid, og herved inviteres alle  
sang-glade til å bli med i Husker-du-sangen-koret. Vi legger 
opp til 7-8 øvelser utover høsten hvor vi øver inn sanger som 
har betydd noe spesielt for oss. Meld deg på til Ragnhild  
Skavern, tlf 99 42 59 68, om du vil delta i koret eller om du 
har en sang som du ønsker skal fremføres 6.november. 
 

Glad i barn? 

Barnearbeidet i menigheten etterlyser flere medarbeidere til 
å hjelpe til med Jesus Kidz og barnepass. Både unge og  
gamle velkomne til å ta kontakt. Hvis du føler at dette er en 
tjeneste du kan være med å bidra med noe i, ikke nøl med å 
melde deg! Barna er fremtiden vår og noe av det mest  
dyrebare vi har. «La de små barna  
komme til Meg» sier Jesus. Vi ønsker å ha et barnearbeid 
som gjør kirke gøy for  
barna og som legger til 
rette for at de skal få  
komme til Kongen. Vil du 
være med en søndag en 
gang i blant? 

 

 
 

Kirkebygget vårt 
Vi har en bygningsmasse som  
krever store utbedringer både ute og inne. Siden det ser ut 
som vi blir i bygget noen år til, må vi se på hvordan vi kan 
pusse opp og  
tilpasse det til vår drift de  
nærmeste årene. Det er nødvendig å se på ulike løsninger. I 
de  
nærmeste måne-
dene må vi avkla-
re hva vi vil og 
hva det vil koste. 
Hva kan vi gjøre 
på dugnad og hva 
må vi sette bort? 
LS ønsker å få på 
plass en komité 
som kan kartlegge 
behovene før jul. 


