
 

 Leder 
JESUS anno 2017 

Hva ville du gjort for å gjøre Jesus 
kjent for de som ennå ikke tror i 
Elverum? Dette er spørsmålet 
som Pinsebevegelsen stiller for 
året 2017. Vi ble presentert for 
dette tema på LED-17 i februar  
– og tar utfordringen! 

Vi drømmer om en kirke som berører hele byen. 
En kirke som er attraktiv og har innflytelse. En 
kirke som evner å sette menneskers behov i  
kontakt med Gud og Guds ressurser. 

Søndagene er vår store samlingsdag. Da møtes vi 
til undervisning, inspirasjon, sang bønn, tilbedelse 
og fellesskap. Alt dette hjelper oss å leve som  
etterfølgere av Jesus i hverdagen. 

Konkret ønsker vi å 
gjøre Jesus kjent for  
innbyggerne i byen 
vår. 

Mandag 27.3. kl. 
19:00 samles vi til  
idédugnad om hva vi 
har ressurser til å  
drive med ut fra vår 
kirke. Vi må  

konsentrere innsatsen på noen få områder for å 
strekke til. 

Vårt oppdrag er ikke større enn at vi skal begynne 
der vi bor, så vil evangeliet gå ut til hele verden 
(Ap.gj 1, 8). 

Kunne du tenke deg å være med å formidle Jesus 
til mennesker utenfor kirkebygget vårt? Klarer vi å 
prioritere oppdraget så høyt at det slår ut i  
praktisk handling? 

Gudstjenester 
 

 

 

Søndag 5.  Mars 

Kl. 17:  Årsfest 

Variert program med  

markering av at  

menigheten er 90 år i 2017 

 

Søndag 12. Mars 

Kl. 17:  UNG-Gudstjeneste 

Joakim Skavern taler 

 

Søndag 19. Mars 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Arne Jordet taler 

 

 

Søndag 26. Mars 
Kl. 17:  Gudstjeneste 

Baguma Buranga taler 

 

 

*** 

 

Søndag 2. April 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Wenche Torres taler 

Nattverd 

Samlinger 
 

 

 

Connect Bibel kl. 19 

Hver mandag 

 

Varmestua åpen for  

rusavhengige 17-20 

Hver mandag 

 

Bønn og Lovsang kl. 19 

Hver tirsdag 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag  

 

Felles bønn for byen kl. 

19 i Generalgården 

08.03 

 

Sangandakter kl. 11 

Moen 07.03 

Sætre  08.03 

Jotunhaugen 15.03 

Lyngholtet 29.03 

 

Husgrupper kl. 18 

09.03 og 23.03 

 

Formiddagskafè kl 11 

Onsdag 15.03 begynner dette 

nye tilbudet 

 

Tentro Kl.19 

12.03 

26.03 

 

The Betweens kl. 12-15 

18.03 . Kino og konkurranser  

på PK 

 

Idèdugnad: hva kan PK  

gjøre for byen vår? Kl 19 

27.03 

Det serveres pizza :-) 

 

Kvinnelunsj kl 12  

Lørdag 01.04 

 

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 

«Vi drømmer 

om en kirke 

som berører 

hele byen » 

La oss holde  

urokkelig fast på  

bekjennelsen av  

håpet, for Han som ga 

løftet, er  

Mars 2017 
pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 17 - 3. utgave 

Trofast. 

Hebreerne 10:23 

Rolf Skavern 



 
 

Fødselsdager 
MARS 

 

01.03. David Solend  

02.03. Frans Johannesen  

03.03 Lill-Tove Grieger 

05.03. Mina Hansen  

10.03. Yvonne Iyankunze  

13.03. Håvard Skavern  

15.03. Odd Ludvig Jensen—70 år! 

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. Bjørn Einar Storsveen  

29.03. Jorge Sauceo  

Bønn på skolen 
På Elvis er det nå 

startet opp med  

bønnemøter i lunsjen 

en gang i uken.  

 

 

Kvinnelunsj 

Våren står for døren og det gir "HÅP og GLEDE". 

Dette er tema for Kvinnelunsjen den 1. april 

2017 kl 12.00 – 14.00. Da møtes vi over en 

kopp kaffe og noe spennende å bite i, sammen 

med flere spennende innslag. Andakt ved Anne 

Gustavsen (redaktør i riksbladet KS)  

Du, kjære vakre jente og dame, er hjertelig  

velkommen. Ta gjerne med deg en venn, nabo, 

kollega eller søster. Det er plass for alle!  

Hilsen Janne Grindflaten m/team 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Nytt tilbud:  

Formiddagskafe 
Mimmi, Torhild, Nu Awi og Grethe, sammen med 

flere gode hjelpere, ønsker velkommen til  

nyoppstart av formiddagskafe i Pinderudstua. Det 

blir Guds ord, mye sang, gode historier og god 

mat. Gratisutlodning og åresalg.  

Første samling blir 15. mars klokka 11.00. 

Viktig 
Det monteres i disse dager kodelås på ytterdøra og på døra inn 

til møtesalen i PK. De som er tildelt nøkkel i dag må kontakte 

Øyvind Gotehus (97066707) for å få tildelt kode.  

 

 

 

 

 

Passord for taler på nett 

Kode for tilgang til prekner på PK’s hjemmeside er: pinseforalle 

 

Brus– og Snacksautomat 
Vi har fått snacks– og brusautomat plassert i  

kjelleren. Du finner den i garderoben med en gang 

en kommer ned trappen. Foreløpig tar den kun 

kort.  

Muren med DVD 

Våre medlemmer Elizabeth og Robert Muren har 

produsert sin første film (DVD). Se smakebiter 

på www.vimeo.com  

"Promo God with us» og  

«God with us - behind  

the scenes».  

 
 

Idédugnad om byen vår 
Hva kan PK gjøre for byen vår? Kl 19 27.03 

arrangerer vi en idédugnad og diskuterer 

dette —sett av 1,5 t til idemyldring i  

kjølvannet av LED17; «Jesus synlig for de 

som enda ikke tror» 

Det serveres pizza : - )  

http://www.vimeo.com/

