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 Leder 
TAKK! 

 
Det er vår, vinteren er 
over! Over hele landet vil 
det denne måneden be-
gynne å spire og gro. Det  
døde får nå liv igjen. 
Jeg elsker som de fleste 
denne årstiden. Det le-
vende er godt og  
vakkert. 
Dette understreker og forsterker for meg Påskens budskap. 
Det Jesus gjorde på Golgata endte menneskenes vinter, 
hans verk gav oss liv, muligheten til å spire, gro og  
blomstre i hans naglemerkede hender. 

 
«For så har Gud elsket 
verden at han ga sin Sønn, 
den enbårne, for at hver 
den som tror på Ham,  
ikke skal fortapes, men ha 
evig liv.» 
Joh. 3.16 
  
Ha en måned fylt med 
åndelig spiring, vekst og 

takksigelse for hans offer og verk. 
TAKK JESUS! 
Svein Skretting 

Gudstjenester 
 

 

Søndag 2. April 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Wenche Torres taler  

Nattverd 

 

Søndag 9. April 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Bianca Vlastuin taler 

Palmsøndag 

 

Søndag 16. April 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Anders Iversen Ringås 

taler 

Påskedag 

 

 

Søndag 23. April 

Kl. 17:  Gudstjeneste 

Edy Mihaescu (Messias-

troende jøde) taler og spil-

ler 

Kollekt til humanitært ar-

beid i Romania 

 

Søndag30. April 

Kl. 17:  UNG-Gudstjeneste 

Ida Marie Bråthen taler 

 

*** 

Søndag 7. Mai 

Kl. 17:  Gudstjeneste  

Kristian Bugge Halvorsen 

(UngFila) taler 

Samlinger 
 

Connect Bibel kl. 19 

Hver mandag med unntak 

av ferien 

 

Bønn og lovsang kl. 19 

Hver tirsdag med unntak av 

11.04 

 

Kvinnelunsj kl 12 

01.04 Tale av redaktør i 

 Korsets Seier Anne  

Gustavsen 

 

Sangandakter kl. 11 

03.04 Sætre 

04.04 Moen  

18.04 Moen  

26.04 Lyngholtet 

 

Husgruppene samles i  

hjemmene 

Uke 14 og 16 

 

Formiddagskafe  kl 11 

19.04 

 

Tentro Kl.19 

27.04 

 

Connect kl. 19.30 

Hver fredag med unntak av 

ferie. 8. April reiser vi på 

påskeleir  

 

Vår-dugnad  kl 18—21 

19.04 

 

«Det døde får 

nå liv igjen » 

 

APRIL 2017 
pinsekirken 

PK-nytt,  Årgang 17 - 4. utgave 

 

«Jeg er den gode Hyrde. Den gode 

 Hyrde gir sitt liv for sauene (…).  

Ingen tar det fra Meg, men Jeg gir det av 

Meg selv.» - Jesus 

Johannes 10:11,18a 
GOD PÅSKE! 

Ønske om en velsignet  

høytid, med Jesus i  

sentrum, til alle 

 våre lesere.  

Jesaja 53;4-5.  

 

Hilsen Lederskapet 



 
 

Fødselsdager 
MARS 

 

0404 Bjørn Endresen  

0404 Isco Sandro  

0804 Elin Finstad  

1104 Aslaug Rostille 

1104 Mimmi Kvernmosæter  

1404 Tore Bjørn Ringås  

1604 Øyvind Gotehus  

1604 Tonje Ringås  

1604 Miriam Musimisa Zihindula  

1904 Stefan Daniel Iversen 

2004 Britt Endresen  

2004 Carlos Eduardo Fumero  

2004 Robert Muren  

2104 Victoria Lien  

2304 Kjersti Skavern  

2404 Astri Iversen Ringås  

2704 Ann Kristin Nygård Nordlie  

2804 Kuha Ceu Bawikou  

2804 Bianca Vlastuin  

2904 Thorleif Skavern  

Barnearbeidet 

Vi har hatt stor suksess med utviklingen av  

barnearbeidet dette året. Flere barneledere har  

kommet til, og nå har vi to adskilte grupper på Jesus 

Kids hver søndag.  

 

«Det virker som om unge-

ne trives og har det bra på 

Jesus Kids. De spør ofte 

etter når det begynner og 

gleder seg til å komme ut 

av gudstjenesten og til et 

eget opplegg. Det er ikke 

bare et  

oppbevaringssted, barna har sin egen  

gudstjeneste. Nå kan vi også ha andakt tilpasset  

aldersgruppene!» sier Kristin Ødegården,  

barnelederen vår.  

Takk til Gud for alt som har skjedd!  

Fortsett å be for barna i menigheten og for at Gud skal 

kalle flere til denne viktige tjenesten!  

 

 

 

 

Påskeleir 2017 

Påskeleir er et  

samarbeid mellom 

flere menigheter, på  

initiativ fra  

menigheten Håpet  

Eidsvoll.  

Ungdommene våre har 

vært med på leiren i 

mange år, og i år skal 

vi også reise. Leieren 

finner sted 

 8.-12. April 

 

Ansvarlig utgiver av 

PK Nytt: 

 

Pinsekirken  

Elverum 
- tilsluttet norsk pinsebevegelse 

 

*** 

 
Redaktør: 

Ida Bråthen 

Idemyldring i PK 
Mandag 27. mars samlet vi oss til Idedugnad i 

 kjølvannet av den nasjonale lederkonferansen Led-17.  

Temaet var «hvordan gjøre Jesus synlig for de som  

enda ikke tror?» og vi tenkte kreativt rundt hvordan vi 

som menighet kan gjøre Jesu kjærlighet synlig for byen 

vår. Vi endte opp med mange gode ideer; alt fra  

Hallovenn for barna  til matklubb og studentcafe og 

leksehjelp. Nå gjenstår det en jobb for lederskapet: å 

komme frem til ett felles 

 satsningsområde fra  

høsten 2017.  

Vi håper også at mange ble 

inspirert og fikk gode ideer 

til hva som kan gjøres på 

mindre plan i menigheten 

og/eller på eget initiativ. 

Takk til alle som deltok, det 

er herlig å bygge Guds rike 

sammen!  

 

Vårdugnad 
 

Onsdag 19. April samles vi til 

vådugnad i og utenfor  

Pinsekirken! Det blir Pizza og god 

stemning! Vinduer skal vaskes 

utvendig og invendig, lyskuplene i 

salen og i gangene skal vaskes og 

ute blir det spyling og raking. Ta 

med redskaper. Det blir fint å få et presentabelt uteom-

råde før maidagene kommer :-)  

Vel møtt!  

Foredrag med Erland 

Lørdag 22. April holder Erland 

Jensen Boneng foredrag i  

Pinsekirken og deler fra sitt 

liv: «fra helvete til  

himmelen—veien ut av  

rusavhengighet».  

Kl. 15—16:30. Vel møtt! :-) 

Kodelås 

Kodelåsene i Pinsekirken er ikke på plass enda, men de  

kommer. Kontakt Øyvind Gotehus alleede nå for tildeling av 

kode, dersom du mener du har behov for tilgang til lokalene 

utenom «åpningstid».  

Gaver til menigheten mottas med stor takk til kontnr 

1820 07 19308 


