
 

 Leder 
Snøen faller, men det er 

snart mai. Snøen blir et  

ekstra stressmoment midt 

oppi eksamener, dugnader, 

forberedelser til 17. mai,  

siste innspurt før sommeren. 

Det er lett å bli stresset av 

alt som skal gjøres og av alt 

som fyller opp kalenderne 

våre på denne tiden av året, 

og mange er kanskje slitne.  

Jesus ble også sliten. I  

Johannes 4 leser vi om at Han måtte sette seg ned 

etter reise, for å hvile 

og for å drikke. Han ber 

den samaritanske  

kvinnen ved brønnen 

om vann. Denne  

teksten rommer så mye 

vi kan lære av.  

Jøder skulle ikke snakke 

med Samaritanene, men Jesus tar seg god tid til 

kvinnen og behandler henne som en likeverdig. 

Han bruker settingen de er i på en kreativ og  

naturlig måte for å fortelle henne om det levende 

vannet Han kan gi, og om Far som inviterer oss til 

å tilbe Han. Han var intensjonell, selv når Han var 

sliten, tørst og sulten. Og Han mistet ikke av syne 

hvem Han var og hva Han levde for. 

I denne tiden hvor vi på vår egen reise kan bli  

slitne og tørste, la oss også i det bære omsorg for 

andre og være oppmerksomme på hvorfor vi er 

her. Ikke som en slitsom oppgave eller som en 

byrde vi må ta pause fra, men som noe som skjer 

naturlig. Hvis vi er trygge i vår identitet vil ikke det 

å elske andre handle om prestasjon, det blir  

simpelthen en hjerte-sak.  

Takk Jesus for at du kan virke gjennom oss når vi 
er slitne, og mens vi hviler og henter oss inn!  

Guds Fred 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 7. Mai 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Kristian Bugge Halvorsen 

(ungfila) taler 

Nattverd 

 

Søndag 14. Mai 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Willy Ludvigsen taler  

Medlemsopptak  

 

Søndag 21. Mai 

Kl. 17 Gudstjeneste  

Samuel Torres taler 

Kollekt til Gideon og  

bibelspredning 

 

Søndag 28. Mai 
Kl 17: Gudstjeneste 

IBRA-radiomisjon 

Ruth og Ole Johnny Larryng 

taler og synger 

 

 

*** 

 

Søndag  4. Juni 
Kl. 11:  TenTro-avslutning 

med festmøte i kulturhuset 

Elvarheim. Tarjei og Helge 

Nysted spiller. Joakim  

Skavern taler.  

 

 

 

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 

Hver tirsdag 

 

 

Felles bønn for byen i  

Metodistkirken kl 19 

10.05 

 

Husgrupper  

Samles i uke 18 og 20 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag  

 

Varmestua kl 17-20 

Hver mandag men unntak 

av 1. mai 

 

Sangandakter kl 11 

02.05 Moen 

10.05 Sætre 

16.05 Moen 

30.05 Moen 

 

Formiddagskafe kl 11 

Onsdag 24.05—allsidig pro-

gram 

Mobiltelefon: 

913 06 471 

 

E-post: 

post@pinsekirkenelverum.no 
 

 

Bankkontonummer: 

1820.07.19308 

«Å elske a ndre 

handler ikke om 

prestasjon, det er 

en hjertesak » 

M A I  2 0 1 7 

PK-nytt,  Årgang 16 - 5. utgave 

Ida Marie Btåthen 



 
 

Fødselsdager 
MAI 

 

02.05 Hannah Fumero Muren 

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 

Nå nærmer det seg konfirmasjonsdag for TenTro-elevene våre! 

Etter ett år med undervisning, lek, Jesus og mye hygge  feirer vi 

med festmøte kl 11, 4. Juni i Kulturkuset Elvarheim! Tarjei og  

Helge Nysted spiller og Joakim Skavern taler. Møtet er åpent for 

alle og billetter deler ut ved inngangen. Velkommen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulerer til våre flotte TenTro-elever!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Victoria Lien              Kim Andre Myrhaug         Kevin Ndlela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stephan Iversen  David Skretting   Åsmund Skavern  Ida Moldstad 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Kodelåser satt på vent 
Det er kommet frem at dørene i Pinsekirken ikke har plass til 

kodelåser, derfor avventes prosjektet inntil evnt. Nybygg.  

 

Betweens tar pause 

Grunnet liten oppslutning tar Betweens midlertidig en pause. 
Det er mulig det blir ny oppstart til høsten.  

Lederskapet jobber med 
satsningsområde høst 17 

I kjølvannet av idémyldringen mandag 23. Mars har LS  
begynt arbeidet med å utvikle et satsningsområde fra høsten.  
Blant mange gode innspill og 
forslag var det et stort fokus 
på flyktninger, og  
Lederskapet skal møte med 
leder for flyktningetjenesten 
tidlig i mai for å diskutere 
hvilke behov som finnes.  
Spennende med så mye  
engasjement og ideer!  

Kristen film til Elverum 
5. Mai kommer den kristne filmen basert på romanen Skuret 
til Elverum. Takket være engasjement rundt å få slike 
filmer på norske kinoer og godt oppmøte tidligere blir stadig 
flere filmer med kristne filmer laget og satt opp.  

Filmen er en kreativ og ny skildring av treenigheten, og en 
sørgende fars møte med en kjærlig Gud. Filmen passer godt, 
også for kirkefremmede. Vi sees der!  

Lovsang-17 en suksess 

Erlend Skavern deltok på den 
nasjonale konferansen  
Lovsang-17, sammen med 7 
andre fra Pinsekirken i mars.  

«Lovsang-17 var utrolig bra og 
lærerikt! Jeg fikk en ny  
motivasjon og en annen lyst til 
å lede lovsang. Det er så mange 
måter å lede lovsang på, det 
handler ikke bare om å spille 
gitar og synge. Det handler om 
å lede mennesker i  
lovsang i den situasjonen de er 
i, og om å være oppmerksom på 
menigheten. Det er kult å få 
være en del av!»  
 

TenTro på kanotur 
TenTro-elevene våre reiser 20. 
Mai på kanotur til Kynna.  Dette 
blir en tur for å bli bedre kjent 
med hverandre og en fin 
 avslutning på året vi har hatt 
sammen.  


