Leder
Guds rike har ingen karantene!
Sommeren kommer i år også.
Den tenker ikke på korona eller
karantene, den bare
manifesterer seg år etter år. Vi er
Tore Bjørn Ringås
velsignet, og vi nyter livet som
gror og vokser, til Guds ære, oss til gavn.
Jesus sammenligner Guds rike med et sennepsfrø som blir
til et stort tre, med en bit surdeig som syrner hele deigen,
og med såkorn som blir sådd og planter som vokser og
multipliseres. Når vi sår og vanner, vil det vokse av seg selv.
Guds rike vokser helt naturlig.
Guds rike har mange ulike dimensjoner: Guds rike kommer
nær, det er et godt budskap vi er satt til å forkynne, vi får
arve det, barna tilhører det, vi får se Guds rike og vi får
komme inn i det. Det handler om at det er Gud som får
komme til og regjere med sin kraft og uendelige kjærlighet.
«Guds rike består ikke i ord, men i kraft», sier Paulus i 1.
Kor. 4;20. Han skriver i Rom. 14;17 at «Guds rike består ikke
i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den
hellige ånd», og fortsetter med at «Den som tjener Kristus
på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av
mennesker» (v.18)
Å være bevisst på at jeg er bærer av Guds rike har blitt enda
klarere for meg under koronatiden. Vi samles ikke til våre
ukentlige storsamlinger i Anne Moes gate, men er like fullt
Pinsekirken Elverum, og bærere av Guds rike der vi er.
Ansvaret for å være dette bevisst, er den enkeltes. Denne
bevisstheten gjør at vi er avhengige av å stadig
kommunisere med Gud gjennom bønn, Bibel, og åndelig
fellesskap.
Guds rike kommer også nær gjennom små ting gjort i
kjærlighet, slik vi gjør i Godhetsuka. Den uka inspirerer oss
til å la godhet prege oss året rundt. Når Den hellige ånd får
lede også i de praktiske anliggender, vil konsekvensene bli
av himmelske dimensjoner - både for giver og mottager - av
vekst, rettferdighet, glede og fred.
God og velsignet sommer! Tore Bjørn

Gudstjenester

Samlinger

Søndag 7. juni
Kl 16:00 ONLINE
UNGgudstjeneste
Daniel Hop-Hansen
Barnekirke.

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

Søndag 14. juni
Kl 16:00 ONLINE
Gudstjeneste
Hege Skavern

Bønn & Lovsang
Onsdager kl 19:00
Siste møte før ferien blir
10.juni.

Søndag 21. juni
Kl 16:00 SOMMERFEST
Søndag 28. juni
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 5. juli
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 12. juli
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 19. juli
Kl 19:00
Sommergudstjeneste

Sangandakter avholdes
når restriksjonene tillater
det. Ulike steder.

Postadresse:
Torvmyrveien 11
2406 Elverum

Årgang 20 – 3. utgave

«Godhet 2020»
– En glad erfaring!

Connect (ungdomsklubb)
Fredager kl 19:30.
Følg med på Facebook.

Husgrupper
Avtales gruppevis.

GOD SOMMER!

Søndag 26. juli
Kl 19:00
Sommergudstjeneste

Pinsekirken Elverum
Besøksadresse:
Anne Moesgt 3
Elverum

PK-Nytt

Mobiltelefon:
477 83 206
E-post:
post@pinsekirkenelverum.no
Bankkontonummer:
1820.07.19308
Vipps: 105 105

Godhet Elverum arrangerte godhetsfestivalen - Godhet
2020 - mandag 25.mai – fredag 29.mai – på lik linje med
en rekke andre steder rundt omkring i Norge. For Godhet
Elverum markerte dette starten på et arbeid som vi har
som intensjon at skal videreføres og forsterkes i årene
som kommer. Dette er nestekjærlighet i praksis.
Arrangementet ble en god opplevelse for oss som
arrangør og godt mottatt av mennesker som trengte en
ekstra håndsrekning. Gleden ved å se andre menneskers
glede og takknemmelighet over å få hjelp, er i seg selv en
stor lønn!

Godhet Elverum

Erfaringer fra «Godhet 2020»

Godhet Elverum er en
sammenslutning av kirkene på
Elverum – det vil si Den norske
kirke, Frelsesarmeen,
Metodistkirken, Normisjon, studentlaget og Pinsekirken.

Tore Bjørn Ringås

Ledergruppa består av:
Trond Rønning – Normisjon
Gunhild Kvåle Westgård – Den norske kirke
Tore Bjørn Ringås – Pinsekirken

Godhet Elverum har som formål å yte godhet til
mennesker i byen, dvs innenfor kommunegrensene.
Målgruppa kan være eldre, enslige forsørgere,
flyktninger eller andre som har behov for hjelp av ulike
årsaker.

«Jeg er kjempefornøyd med
«Godhet 2020». Vi kom seint i gang
med organisering og planlegging –
ikke minst på grunn av pandemien
– men vi fikk likevel organisasjonen
på beina og kjørt i gang
arrangementet akkurat i tide», sier
initiativtaker og representant for
ledergruppa Tore Bjørn Ringås.
*Ble den første «Godhetsfestivalen» slik du hadde håpet på?
-Ja, absolutt! Alt tatt i betraktning med tanke på tid,
pandemi, osv, så innfridde årets festival mine forventninger.
Jeg er så takknemlig for innsatsen til våre medarbeidere. Vi
har hatt 32 medarbeidere i sving gjennom uka. Toppdagen
ble onsdag med 18 personer i arbeid.
*Hva er du mest fornøyd med?
-Det tror jeg må være medarbeidernes innstilling og
engasjement. Vi fikk gjort så mye på kort tid og gleden og
smilet var der hele veien. Flere medarbeidere har kommet
og sagt «jeg betaler av egen lomme». Slik gir energi!
*Hva kan gjøres bedre?
-Det er sikkert mye som kan gjøres bedre, men neste år
kommer vi i gang med det som skal til på et tidligere
tidspunkt. Der tror jeg det største forbedringspotensialet
ligger.
*Mer på hjertet?
-Jeg vil gjerne få nevne alle de gode tilbakemeldingene vi
har fått fra de som har mottatt våre tjenester. Det er både
rørende, morsomt og det gir meg stor glede!

Kontaktinformasjon Godhet Elverum:

-Tusen takk for fantastisk innsats av alle dere
medarbeidere! Dere gjorde jobben! Velsignet skal dere
være!

477 84 970
e-post: post@godhetelverum.no.

-En stor takk også til kirkene som vi samarbeider med, og til
ledergruppa!

Robin Oppegård
Robin var en av 32 medarbeidere
og var med alle 5 dager.
*Hvorfor var du med på
«Godhetsuka»?
-Jeg ville prøve hvordan det var.
*Hva synes du da?
-Jo, det var slik jeg trodde. Det
ble mye rydding og bæring, litt
plenklipping og mange andre
ting.
*Hvordan syntes du var å jobbe sammen med andre?
-Det var morsomt! Gøy å jobbene sammen med voksne
og andre barn.
*Hva tror du at dette gjorde med dem du hjalp?
-De syntes det var godt å få hjelp! De ble faktisk veldig
glade!

Nytt telefonnummer
Pinsekirken har fått nytt telefonnummer. Nytt nr er:
477 83 206

Høstens søndagsgudstjenester
Lederskapet har foreløpig ikke besluttet tidspunkt for
søndagens gudstjenester. Vi tar gjerne i mot
tilbakemeldinger ut fra tre alternativer:
1. Kl 11:00 hver søndag
2. Kl 17:00 hver søndag
3. kl 11:00 første søndag i mnd og kl 17:00 øvrige
Ring 477 83 206 eller send en e-post på
post@pinsekirkenelverum.no og fortell oss hva som
passer deg best.

