
 

 

 
«Jeg synes det er så vanskelig å 
snakke med ikke-kristne om tro» 
 

Dette er en gjenkjennbar opplevelse for de 
fleste av oss kristne, og dermed også for 
mange av oss i Pinsekirken. Men skal vi slå 
oss til ro med det. Eller skal vi heller prøve 
å utfordre oss og trene på nettopp dette? 
 

I høst arrangerer vi Alphakurs, et skreddersydd kurs for samtaler 
om tro. Den ideelle deltager-sammensetning er en god blanding 
av troende, tvilende og ikke-troende. Alle får uttrykke sine 
meninger og tanker, og alle skal møtes med respekt. Å lytte til 
hverandre er kanskje viktigere enn å få snakke selv. Kanskje det 
er derfor vi har to ører og bare en munn? Dialogen i gruppene 
rundt det aktuelle tema er kanskje det aller viktigste med 
Alphakurs. 
 

Alphateamet i Pinsekirken Elverum deltar på Alphakonferanse i 
Lillestrøm 10. september, og i Pinsekirken blir det Alphamiddag 
mandag 19. september. Her er alle 
velkommen som vil vite litt mer om 
hva Alphakurs er, eller som vil være i 
et godt fellesskap med en god 
middag. Så fortsetter kurset for alle 
som vil gjennomføre kurset de 
påfølgende mandagene. Se egen 
informasjon annet sted i PK-nytt, på hjemmesiden og på 
Facebook. Kjenner du noen du kunne tipse om Alphakurs, så er 
dette den store sjansen. 
 

Pinsekirken har fått mer areal å boltre seg på etter at vi har fått 
overta Metodistkirkens lokaler. Vi i Lederskapet ber og håper på 
stort engasjement rundt de muligheter dette gir for å nå ut til 
flere grupper og mennesker i Elverum. Utfordringen går derfor 
ut til dere alle om å tenke og be over hva du kan bidra med for 
fellesskapet og for Elverums befolkning gjennom Pinsekirken.  
 

Uten engasjement – ingen tilbud. Men jeg er sikker på at vi 
kommer til å se at det blomstrer utover høsten. 
 

«Tjen Herren med glede!» (Salme 100;2) 
 
Guds rike velsignelse og kjærlighet til dere alle! 
 
Hilsen Tore Bjørn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Høsten er her med 
frisk luft og vakkert 

fargespill! 
 

 

 

 
Gud både ser og hører deg! 

 

 
 

Leder PK-Nytt       

Pinsekirken Elverum 
Besøksadresse: 
Anne Moesgt 3 
Elverum 
 

Postadresse: 
Torvmyrveien 11 
2406 Elverum 

Mobiltelefon: 
477 83 206 
E-post: 
post@pinsekirkenelverum.no 
Org.nr 975 617 02 
Bankkontonummer: 
1820.07.19308 
Vipps: 105 105 

 
 

Årgang 22 – 5.utgave 
 

SEPTEMBER & OKTOBER 

Gudstjenester 
 

Søndag 4.sep  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 
Vidar Børjesson 

  

Søndag 11. sep  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 
Grethe Borge 

 

Søndag 18. sep  kl 11:00  
GUDSTJENESTE 
Kjersti Skavern 

 

Søndag 25. sep  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 

Ingrid & Frank Erlandsen 
 

Søndag 2. okt  kl 11:00 
FAMILIE-GUDSTJENESTE 

Simon Bakke 
 

Søndag 9.okt  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 
David Hetlelid 

 

Søndag 16. okt  kl 11:00 
UNG-GUDSTJENESTE 

Vidar Børjesson 
 

Søndag 23.okt  kl 11:00 
GUDSTJENESTE 

Grethe Borge & Sidsel Juell 
Theisen 

 

27. - 30. Oktober 
HØSTKONFERANSE 
Irene & Martin Cave 

Truls Åkerlund 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samlinger 
 

Connect Bibel  
Mandager kl 19:00  

Samtalegruppe for unge 
mennesker  

 
Bibel & Bønn 

Onsdager kl 19:00 

 
Connect Fredag 
Fredager kl 19:30 

Ungdomssamling med andakt, 
lek og morro 

 
Huskirker 

Samles iht avtale i hver enkelt 
gruppe. Ønsker du å være 
med i en av våre huskirker; 

kontakt 
 Arild Skavern på  

tlf 977 23 955 

 
Alpha-kurs 

Alpha-middag 
19.september kl 18:00 

Alphamiddagen er åpen for 
alle som ønsker mer 

informasjon om Alpha. 
Dette blir trivelig  

 
 
 

 

 

«Og når vi vet at Han hører oss, hva vi 
enn ber om, så vet vi at vi allerede har 
de ting vi har bedt Ham om.» 
1.Joh 5:15 

«mandag 19. 
september 
braker det 
løs»  

Tore Bjørn Ringås 

mailto:post@pinsekirkenelverum.no


 

 

Pinsekirken overtar bygget 
etter metodistkirken 

I ekstraordinært årsmøte den 18.august 
ble det vedtatt å si ja til metodistkirkens 
tilbud om å overta deres kirkebygg. 
Metodistkirken hadde sin siste 
gudstjeneste den 21. august i år og 
overlot bygget til pinsekirken. Det er nå 

opp til metodistkirkens sentralledelse og pinsekirken å 
utarbeide en overtakelsesavtale.  
 

Alpha-kurs  
Oppstart 19.september 

 
Mandag 19. september inviteres det til alpha-middag som 
start på årets Alphakurs. Alpha-middagen er åpen for alle 
som ønsker litt mer innblikk i hva Alpha er. Det er ingen  
forutsetning at du er påmeldt kurset. Det er heller ikke slik 
at du må starte på årets Alpha-kurs om du blir med på 
denne middagen. 
 

Kort om: 
Alpha er et kurs i kristen tro og holdes så og si i alle 
kirkesamfunn over hele verden. Kurset går over 11 
mandagskvelder (kl 18-20), samt en weekend-samling 11.-
12. november (fredag til lørdag). Alpha passer for både 
tvilende, troende og ikke-troende med nysgjerrighet. 
 

Ungdomspastor/-leder 
 

I forbindelse med vårt søk etter ungdomspastor/-leder 
hadde vi lørdag og søndag 27.-28. august gleden av å få 
besøk av Andra og Edijs fra Latvia. Edijs er en av søkerne 
til denne stillingen og er av lederskapet innstilt som vårt 
førstevalg. Dette representerer et stort løft for oss som 
kirke, også økonomisk. Det gjenstår fortsatt noen 
utfordringer for å få dette til, men vi jobber på og tror at 
«Han som har startet, også vil fullføre». Andra og Edijs er 

aldeles ikke ukjente med Norge. For det første er de 
gjennom menighetsarbeid godt kjent med flere norske 
menigheter i både Porsgrunn og på Eidsvoll. Edijs sine 
foreldre er pastorer for pinsekirken i Riga og har 
samarbeidet med menigheten i Porsgrunn i mange år. De 
har også kontakter med Filadelfiakirken Oslo og et 
utstrakt samarbeid med kirker i USA. En eldre bror av Edijs 
er  pastor for en annen kirke i Latvia. 
 

Andra og Edijs har vært ansatt i 
DnB Latvia og har gjennom 
språkkurs arrangert av 
arbeidsgiver, lært seg norsk. De 
har tidligere også bodd i Norge i 
en kortere periode. Den gangen 
ble det  kun et kortere opphold, 
men de har hele tiden kjent et 
kall til Norge og undres om ikke 

dette er anledningen de har ventet på. De er klare for 
Norge og Elverum. 
 

Hva kan dette bety for oss? 
Først og fremst får vi tilført nye ressurser, med erfaring 
innen ungdomsarbeid. De kjenner godt til 
ungdomsarbeidets natur og har gjennom sitt arbeid i Riga 
høstet erfaringer som de bringer med seg inn i vår 
sammenheng.  
 

Deres nettverk utenfor Norge kan også bli et stort pluss 
for oss. Kanskje kan vi få besøk av ungdommer fra Latvia 
og kanskje kan vi arrangere ungdomsturer til menigheter i 
Latvia. Med tanke på at vårt samfunn og vår menighet i 
større og større grad blir multi-etnisk (sammensatt av 
mennesker fra forskjellige land) kan tilsettingen av Edijs 
forsterke vårt internasjonale preg og få mennesker og 
tjenestegaver til å vokse fram. Intensjonen er å bygge et 
ungdomsarbeid som tar vare på de vi allerede har og 
inkludere nye mennesker som søker til kirken. Vi tror at en 
viktig nøkkel til en livskraftig kirke ligger i et godt barne- 
og ungdomsarbeid.  

Trosløfte & tiende 
 
Pinsekirkens 
økonomiske ryggrad er 
basert på 
«TROSLØFTER» - dvs det 
beløpet hver  enkelt av 

oss har bestemt oss for å gi til kirken som faste beløp. 
Dette gir forutsigbarhet og gjør det mulig å planlegge 
kirkens drift og samlinger. Som lederskap føler vi det riktig 
og nødvendig å sette fokus på denne delen av troslivet. Å 
bringe økonomiske midler inn i Guds rikes arbeid er 
avgjørende for både kirke og individ. 
 
Tiende 
Bibelen taler om tiende som en viktig del av 
gudstjenesten. Første gang vi hører om tiende er den gang 
Abram møter Melkisedek, kongen i Salem og prest for Den 
Høyeste Gud. Abram betaler tiende av den rikdom Gud 
hadde velsignet ham med: 
 
 
 
Senere leser vi om at dette flere steder. Det er også verdt 
å merke seg er at det er løfter knyttet til det å gi tiende. 
Du vil bli velsignet tilbake. 
 
 
 
 
 
I forbindelse med tilsetting av ungdomspastor/-leder trenger vi 
sterkere økonomisk ryggrad. Det er nødvendig å fornye og 
utvide trosløftene våre. Vi har rett og slett behov for mer midler. 
Vi spør frimodig: Har du noe ekstra å bidra med? Vi ber om at 
dere alle kjenner etter og gjennom det gjør det mulig å realisere 
drømmen om å ansette ungdomspastor.  
 
Og husk: «Gud elsker en glad giver». 

 

«Lovet være Den Høyeste Gud, Han som har overgitt dine fiender 
i din hånd. Og Abram ga ham tiende av alt.»                                                    
1.Mos 14:120 

 

«Bring hele tidenden inn i lagerhuset, så det kan være mat i Mitt 
hus. Prøv meg på denne måten, sier hærskarenes Herre, om Jeg 
ikke vil åpne himmelens sluser for dere og utøse en slik 
velsignelse for dere at det ikke er rom nok til å ta imot den .»                                                    
Mal 3:110 

 


