Leder
Guds Plan for deg!
«Gud er en fyr det kan være
vanskelig å forstå» synger Jo Nesbø i
sangen «Jenter». Det er nok noe
sannhet i det, fordi det er ikke alltid
like lett å finne at av hva som er Guds
Eskild Skretting
plan. Hva er Guds plan med mitt og
ditt liv. Jeg har selv sittet stille og tenkt, «hva gjør jeg
nå». Jeg har ikke jobb, ikke søkt videre på skole,
lærlingplassen er langt unna. Alle disse tankene spinner
rundt i hodet mitt, pappa maser, mamma maser, men
jeg gjør ikke noe av det de maser om. Hvorfor jeg ikke
gjør det, vet jeg ikke. Jeg trodde jeg viste hva som skulle
skje ettersommerferien, men der tok jeg feil gitt. For Gud
så nok ned på meg, ristet
sakte på hodet og sa «Eskild
«Guds plan med
har enda ikke skjønt det, han
mitt og ditt liv»
søker på feil plass hele tiden,
hvorfor kan du ikke bare dra dit jeg vil at du skal gå».
Sommerferien var over, jeg hadde fortsatt ikke jobb eller
lærlingplass, det var siste innspurt nå. Jeg sykler rundt i
Elverum og leverer søknader, får de samme svarene,
«Jeg skal se på det». Jeg bestemmer meg for å ta ett
siste stopp, sjefen sitter i et møte, men håper at
kontordama leverer søknaden videre. Neste dag
bestemmer jeg meg for å ringe (noe jeg ikke er så glad i å
gjøre) sjefen som satt i et møte forrige dag. Vi prater litt,
og han sier han skal ringe meg opp igjen. Jeg tenkte at
dette kommer til å ta timer eller dager, men det tok ti
minutter. Han ber meg komme ned på kontoret for en
liten prat. Det ender med at han spør
meg der å da, om jeg kan begynne i morgen. Selvfølgelig
svarer jeg ja. Dette var Guds plan for meg, det hadde jeg
aldri trodd.
«Herren Gud er min styrke…» Habakkuk 3

Gudstjenester
Gudstjenester

Samlinger

Søndag 2. februar
Søndag 2. februar
Kl 16:00 Rolf Skavern jr
Kl 16:00 Rolf Skavern jr
Barnekirke.
Barnekirke.

Connect Bibel
Mandag kl 19:00
Følg med på Facebook.

Søndag 9. februar
Søndag 9. februar
Kl 16:00 Grethe Borge
Kl 16:00 Grethe Borge
Barnekirke.
Barnekirke.

Bønn & Lovsang
Hver onsdag kl 19:00 når
det ikke er Felles bønn
for byen.

Søndag 16. februar
Søndag 16. februar
Kl 16:00 UNGgudstjeneste
Kl 16:00 UNGgudstjeneste
& Tonje Habegger
& Tonje Habegger
Barnekirke.
Barnekirke.
Søndag 23. februar
Søndag 23. februar
Kl 16:00 Claudio Navarro
Kl 16:00 Claudio Navarro
Barnekirke
Barnekirke
Søndag 1. mars
Søndag 1. mars
Kl 16:00 Joakim Skavern
Kl 16:00 Joakim Skavern
Barnekirke
Barnekirke
Søndag 8. mars
Søndag 8. mars
Kl 16:00 FAMILIEMØTE
Kl 16:00 FAMILIEMØTE
Søndag 15. mars
Søndag 15. mars
UNGgudstjeneste
UNGgudstjeneste
Daniel Hop-Hansen
Daniel Hop-Hansen
Søndag 22. mars
Søndag 22. mars
Kl 16:00 Hege Skavern
Kl 16:00 Hege Skavern
Barnekirke
Barnekirke
Søndag 29. mars
Søndag 29. mars
Kl 16:00 Terje Berg
Kl 16:00 Terje Berg
Barnekirke
Barnekirke
Pinsekirken Elverum
Besøksadresse:
Anne Moesgt 3
Elverum
Postadresse:
c/o Håvard Skavern
Torvmyrveien 11
2406 Elverum

Felles bønn for byen
Følgende onsdager
kl 19:00.:
12. februar Normisjon
(NRK-bygget)
11. mars Pinsekirken

PK-Nytt

Årgang 20 – 1. utgave

NYTT TILBUD TIL BARN OG FAMILIER

Formiddagskafé
12. februar og
11. mars kl 11:00
Sangandakter avholdes
hver uke. Ulike steder.
Connect (ungdomsklubb)
Fredager kl 19:30.
Følg med på Facebook.
Husgrupper
Samles i partallsuker.
Strikkekafé
Kl 18:30-20:30
Følgende torsdager:
13. og 27. februar og 12.
og 26. mars

Mobiltelefon:
918 12 816
E-post:
post@pinsekirkenelverum.no
Bankkontonummer:
1820.07.19308
Vipps: 105 105

Kl 11:00 – 13:00
Pinsekirken kan med stor glede presentere nye tilbud for
barna og deres familie. Nyheten er at det vil bli laget
noen happenings for familiene med barn opp til og med
barneskolen. Hensikten er å skape gode relasjoner med
folk i samme situasjon, formidle bibelhistorier og støtte
og inspirere foreldre i arbeidet med å formidle tro i
hjemmet.
Følgende lørdager er satt av til samlinger:
1.februar, 7.mars, 25.april (med innleid ekspertise fra
Eidsvoll), 9.mai og 6.juni.
Det vil bli laget en egen brosjyre som er mer utfyllende
og som kan brukes til utdeling. Ragnhild og Thorleif
Skavern er ansvarlige for lørdagene og delegerer ansvar
og oppgaver til foreldre ettersom det passer.

Flere medarbeidere ønskes i
barnekirka
Vi ønsker oss flere
medarbeidere til å være
med i barnekirka. De som
allerede er engasjert der
fortsetter i turnus, men vi
trenger makkere til hver
søndag som kan bistå med
praktiske oppgaver som
rydding, finne fram utstyr,
ordne med mat, snakke
med barna, leke med dem osv. Kan du tenke deg å bidra
noen søndager med dette så ta kontakt med Sissel
Saucedo, M: 922 26 847.

Ragnhild og Thorleif Skavern
tilbake i Elverum

Ragnhild fortsetter også i skolen – nå som rådgiver ved
Hanstad barne- og ungdomsskole. De har ellers gitt
uttrykk for at de gjerne vil bidra i pinsekirkens barne- og
familiearbeid. Noe de allerede er godt i gang med. Vi
ønsker dem hjertelig velkommen tilbake til oss på
Elverum.

Påskeleir Hafjell 2020

Det er med stor glede vi kan
forhåndsannonsere at vi får
besøk av Egil Svartdahl søndag
19. april kl 16:00. Han trenger
strengt tatt ingen nærmere
presentasjon. Som en av
frontfigurene i pinsebevegelsen
og TV-pastor gjennom mange år
er han godt kjent for folk flest. Svartdahl arbeider for TVInter og vil være på turne i innlandet etter påske. Vi
kommer nærmere tilbake med informasjon i neste
utgave av PK-Nytt.

PK-Nytt rett i din mailboks
4.-8. april blir det påskeleir for ungdom på Øyer
Ungdomsskole ved Hafjell - en flott start på påsken.
Leieren trekker ungdom fra flere steder i landet og er en
glimrende arena for ski, lek og morro. Her kan du også bli
kjent med nye ungdommer, i tillegg til å få påfyll med
bibelundervisning og tro. For mer informasjon og
påmelding, ta kontakt med ungdoms-leder Eskild
Skretting, M: 413 81 432. Påmeldingsfrist: 4. mars.

Teltet våkner til nytt liv
Det er med stor glede vi kan ønske Ragnhild og Thorleif
tilbake til Elverum, etter 2,5 år som hhv lærer og rektor
ved Vollan skole på Oppdal. -Tida på Oppdal har vært en
god opplevelse og gitt oss mange nye erfaringer – sier
Ragnhild og Thorleif. Vi følte tida var inne for å gjøre
noen nye veivalg og da det dukket opp en stilling som
assisterende skolesjef i Elverum så åpnet det seg en
mulighet jeg gjerne takket ja til – kommenterer Thorleif.

Egil Svartdahl til Elverum

Teltet – altså den nattlige
tilstedeværelsen i sentrum –
med tak over hodet og
nattservering for mennesker
som av en eller annen grunn
befinner seg i sentrum på
natta. Dette er «Godhet» i praksis! Første gang denne
vinteren blir natt til lørdag 15.februar. Det er de kristne
studentene på Høgskolen som har tatt initiativ til dette,
og de får hjelp fra blant andre Pinsekirken.

Vi lever i et samfunn som går
mot økende digitalisering og
med mindre og mindre bruk av
papir. Slik er det også for oss i
pinsekirken. Vi ønsker moderne
løsninger og går nå ut og tilbyr
digital levering av PK-Nytt. På denne måten vil vi kunne
spare både trykkerikostnader og porto. Dersom du kan
tenke deg overgang til elektronisk levering av PK-Nytt så
send oss en e-post på post@pinsekirkenelverum.no eller
en SMS til 918 12 816 med navn og e-postadresse, så
ordner vi resten.

Felleskirkelig gudstjeneste
Søndag 9. februar kl 11:00 er
menighetene i Elverum
invitert til felles gudstjeneste i
Den norske kirke. Dette er
«såmanns-søndagen» og
arrangeres med
representanter fra hver av
kirkene. I år samles det inn en pengegave til arbeid for å
skaffe bibler til Kina.

