Leder
«Huskelapp»
Verden og Norge er inne i
en vanskelig tid. Mange
kjenner på frykt og
engstelse for hvordan tiden
fremover blir. Vi
Svein Skretting
bombarderes med
informasjon om
Koronaviruset som herjer og får stadig nye ting
og regler å forholde oss til. At vi ikke kan
samles i fellesskapet/menigheten vår er en
ekstra påkjenning og
«Jesus øverst
sorg, men vi får være
takknemlige over at vi
på huskelever i en moderne
lappen»
tidsalder og kan møtes
på sosiale medier og få gudstjenester på
internett. Vi skal i disse tider feire påske og
minnes hva Jesus gjorde for oss, at vi ved hans
død har fått liv. Det vi har i ham er sterkere enn
alt. Av alt vi må huske på i disse dager vil jeg at
Jesus står øverst på huskelappen min. Det er
den beste hjelpen for å dempe frykten mange
kjenner på og gi indre fred. Husk at Jesus er
med oss i alt hva vi møter, Han er alltid ved vår
side.
Salmene 23:4 Om jeg enn skulle vandre i
dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg. Din kjepp og din stav, de
trøster meg.

OBS! Alle fysiske møter og samlinger er
inntil videre avlyst i tråd med
myndighetenes råd og bestemmelser.

Gudstjenester

Samlinger

Søndag 5.april
Kl 16:00 Anders Ringås
Barnekirke.

Connect Bibel
(samling for ungdom)
Mandag kl 19:00
Følg med på Facebook.

Søndag 12. april
Kl 16:00 Magne Berg
Fellesgudstjeneste med
Frelsesarmeen
Barnekirke.
Søndag 19. april
Kl 16:00 Egil Svartdahl
Barnekirke
Søndag 26. april
Kl 16:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Søndag 3. mai
Kl 16:00 «Godhet» Besøk
fra IMI-kirken, Stavanger
Barnekirke
Søndag 10. mai
Kl 16:00 Evangeliesenteret
& Olle-Petter Olsen
Barnekirke
Søndag 24. mai
Kl 16:00 Claudio Navarro
Barnekirke
Søndag 31. mai
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PK-Nytt

Årgang 20 – 2. utgave

Bønn & Lovsang
Hver onsdag kl 19:00.
Formiddagskafé
8. april og
13. mai kl 11:00

Lederen har ordet!

Sangandakter avholdes
hver uke. Ulike steder.
Felles bønn for byen
Følgende onsdager
kl 19:00.:
12. apri Metodistkirken
Connect (ungdomsklubb)
Fredager kl 19:30.
Følg med på Facebook.
Husgrupper
Samles i partallsuker.
Strikkekafé
Kl 18:30-20:30
Følgende torsdager:
23. april og 7. og 21. mai

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

Jeg håper det står bra til med alle i Pinsekirken, og alle
våre lesere av PK-nytt. Det er krevende tider, og vi
opplever det forskjellig, alle sammen, selv om de fleste
av oss på en måte er «i samme båt».
Da vi i høst la planer for våren i Pinsekirken hadde vi
selvfølgelig ikke anelse om situasjonen som vi nå er i.
Men Gud hadde, og han har kontroll. Temaene for talene
i gudstjenesten passer forunderlig godt til situasjonen vi
er i. Vi har til nå i år hatt fokus på vår identitet i Kristus,
og Kirken – du og jeg – en fungerende kropp. Da vi i høst
planla for april og mai satte vi opp hovedtemaet
«Godhet og nestekjærlighet – du og jeg i samfunnet». I

disse dager er dette temaet hyperaktuelt, og vi tror Gud
har mye å gi og lære oss - og bruke oss til - gjennom de
kommende uker. Vi starter med Palmesøndag, der
Anders Ringås taler om at «Jesus forvandler mennesker»,
og fortsetter påskedag med «Du og jeg i samfunnet»
med Magne Berg i fellesgudstjeneste med
Frelsesarmeen.
Min drøm er å se en fungerende menighet i tjeneste for
Jesus i enda sterkere grad enn før, nå som verden
trenger Jesus mer enn noen sinne.

Formiddagskafeen
Andre onsdag hver måned inviteres det til
Formiddagskafe i Pinnerudstua. Da serveres det
smørbrød og hjemmebakst.

Teltet
Teltet er på plass igjen
og har allerede rukket å
være på plass to ganger i
februar/mars – hhv
15.februar og på
selveste mart´nslørdagen 9.mars. Det
nystartede Studentlaget
har vært sentrale medarbeidere og gode
samarbeidspartnere for å dele «Godhet» med byen. Vi
håper å øke ute-frekvensen utover våren og ser gjerne at
flere medarbeidere deltar.

Det er mye allsang og Guds Ord er alltid med. I tillegg
fylles samlingene med kulturelle innslag som prosa og
poesi. -Vi har ofte quiz, forteller Grethe Borge, -og det er
alltid utlodning med mange premier! Kiwi sponser oss
alltid med en gedigen fruktkurv. Ellers er det mye prat og
hyggelig stemning.

Trygge kirker

Online-gudstjenster

Å føle seg trygg er et
grunnleggende behov for alle
mennesker. Når foreldre
sender sine barn til våre
samlinger er en viktig faktor
om dette er et trygt sted for
deres barn. Det kan være en
krevende øvelse å lede barn og unge. For å være trygg i
sin rolle er rutiner for hva en skal gjøre i vanskelige
situasjoner til stor hjelp. Flere representanter for
Pinsekirken har nylig deltatt på kurs om vold og seksuelle
overgrep for å sikre at vår kirke er en trygg kirke. Mer
info: http://www.pbu.no/blog/2019/02/25/trygge-kirker/

Til tross for den spesielle
situasjonen landet befinner
seg i, er det gledelig at vi som
kirke har muligheten til å
kringkaste felles gudstjeneste
på søndager. En spesiell takk
til Levi Iversen for både
kompetanse og innsats.
Online-gudstjenester vil vi
fortsette med så lenge situasjonen er som den er. Først
ut i april er Anders Ringås, Sverige. Gudstjenestene kan
følges på Facebook PK Sosialt Nettverk eller på YouTube
via link som du finner på www.pinsekirkenelverum.no.

FamilieMorro
Familiemorro
har samlet en
god gjeng så
langt. Foreldre
melder om at
det er deilig
med et
Foto: Fra akedagen på Narsætra
lavterskeltilbud
med tid for skravling mellom voksne, mens ungene koser
seg sammen i lek og morro. Selv om aldersspennet er
stort, fra 1 – 13 år, har aktivitetene truffet godt og
engasjert alle. Aking, snøballkrig, grilling, bollebaking og
bilspill har gitt spenning, seiersrop og glede. I tillegg til
lek og morro har vi formidlet fortellingene om Moses og
den brennende tornebusken og om David og Goliat.
Disse er alltid like aktuelle.

Online-samlinger
Ledelsen vil oppmuntre alle til å være kreative i
forhold til bruk av alternative kanaler for
gjennomføring av samlinger. Eksempelvis
benytter Connect Bibel og LS seg av video-møter for
gjennomføring av sine samlinger.

I tider med restriksjoner og karantenebestemmelser kan
det være mange som har behov for ekstra hjelp. Det kan
være handling eller annen hjelp. Eller det kan rett og
slett bare være behov for noen å snakke med.
Ring oss! Vi hører gjerne fra deg!

918 12 816

