Leder
1 meters avstand
1 meters-regelen har blitt som
et mantra i løpet av våren og
Sissel Saucedo
sommeren. Og det kan se ut
som at 1 meters-regelen også vil være med oss inn i
høsten. Vi må holde 1 meters avstand for å forebygge
smitte av korona i samfunnet. For mange har det vært en
vanskelig overgang. Det å ikke kunne klemme eller sitte
nær venner og bekjente har ikke vært særlig greit.
Spesielt i menighetssammenheng tenker jeg at mange
har opplevd dette som vanskelig. Jeg opplever oss
kristne som et klemmende folk. Men alt blir jo en vane
og nå blir det mindre klemming. Også i kirkerommet har
stolene blitt flyttet på, slik at her vil man også oppleve
avstand som vi tidligere ikke har vært vant til.
Det motsatte av avstand er «Det motsatte
å være nær. Vi er heldige
av avstand er
som har en Gud som alltid
å være nær»
er nær. I Bibelen blir vi
minnet på flere steder om Guds nærhet.
Salme 46:2 «Gud er vår styrke, en hjelp i nød og alltid
nær».
Salme 34: «Herren er nær hos dem som har et nedbrutt
hjerte».
5.Mos 30:14 «Guds ord er også alltid nær oss. Ordet er
deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan leve
etter det».
Det er fine vers å ta med seg inn i en høst hvor vi må
holde avstand til hverandre, men vi kan ha en visshet om
en Gud som alltid er oss helt nær.
Jeg ønsker alle en velsignet sensommer og en god start
på høsten!

Gudstjenester
Søndag 2. august
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 9. august
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 16. august
Kl 11:00 Gudstjeneste
Lederskapet
Søndag 23. august
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson

Samlinger
Connect Bibel
(samtalegruppe for
ungdom)
Mandager kl 19:00
Følg med på Facebook.

Sangandakter avholdes
når restriksjonene tillater
det. Ulike steder.
Connect (ungdomsklubb)
Fredager kl 19:30.
Følg med på Facebook.

Søndag 6. september
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson

Husgrupper
Avtales gruppevis.

Søndag 20. september
Kl 11:00 UNG-gudstjeneste
Daniel Hop-Hansen

Årgang 20 – 4. utgave

Bibel &Bønn
Onsdager kl 19:00
Første samling: 5.sep

Søndag 30. august
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson

Søndag 13. september
Kl 11:00 Gudstjeneste
Claudio Navarro

PK-Nytt

Oppstart ordinære
gudstjenster

Strikkekafe
Oppstart torsdag
24.september kl 18:30
Barnekirke
Arrangeres parallelt med
gudstjenstene på
søndager.

Søndag 27. september
Kl 11:00 FAMILIEMØTE

Pinsekirken Elverum
Besøksadresse:
Anne Moesgt 3
Elverum
Postadresse:
Torvmyrveien 11
2406 Elverum

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

Kjære leser!
I det denne utgaven av PK-Nytt går i trykken er det
fortsatt sol og sommer! I alle fall sommer! Vi vil derfor
ønske dere alle fortsatt god ferie og nyt sommerens gode
dager!
Lederskapet har besluttet å starte opp med ordinære
gudstjenester igjen – så langt det er mulig å kalle det

«ordinære». Det betyr fysiske samlinger i Pinsekirken fra
og med søndag 16. august. Vi er fortsatt nødt til å ta
høyde for korona-situasjonen og følge myndighetenes
smittevernråd. Kirken er rigget for det og system for
nødvendig dokumentasjon knyttet til samlingene er på
plass. Det er derfor en glede å kunne ønske dere alle
velkommen til høstens gudstjenester.

om du ikke strikker eller hekler,
så serverer vi kaffe og kake, her er ingen hake,
men et lodd du kjøper, før kvelden er omme og du løper,
hjem og er lykkelig, for vi hadde det så hyggelig.
Hjertelig velkommen Grethe 😊 og Janne 😉

Nytt tidspunkt for
søndagsgudstjenester

På bakgrunn av et ønske om «et dypere dykk» i utvalgte
tema har vi lagt dette inn i høstens planer. Søndag 23.
august starter vi opp med høstens første tema. Først ut
er Vidar Børjesson med «Hvordan Gud kan lede»,
deretter vil Claudio Navarro følge opp med «Den Hellige
Ånd».

I forrige utgave av PK-Nytt ba vi om
tilbakemeldinger for tidspunkt for
høstens gudstjenester på søndager.
På bakgrunn av tilbakemeldinger og
lederskapets vurderinger har det blitt
besluttet at alle
søndagsgudstjenester fra og med 16.
august vil starte kl 11:00. Vi vet dette vil glede mange,
samtidig vet vi også at dette tidspunktet vil være
utfordrende for andre. Vi har forskjellig agenda og fyller
dagene på ulikt vis. Slik er det bare. Det er derfor ikke
mulig å imøtekomme alle, men vi håper likevel at denne
beslutningen imøtekommer de fleste og skaper
nødvendig forutsigbarhet. Vi har tro på et godt
høstsemester!

Strikkekafe
Fra strikkekafeens
primus motor har vi
fått følgende
melding:

Torsdag 24. september kl.18.30-20.30.
Kjære strikkeglade venner, nå tror jeg vi alle kjenner,
at tiden er inne, til å ta med en venn/venninne
og møtes en kveld, ja kom bare selv

Temagudstjenester

Vidar Børjesson:
«Hvordan Gud kan lede!»
I løpet av tre søndager vil Vidar
Børjesson dele temaet: «Et forsøk
på å si noe om hvordan Gud kan
lede». Fordi vi er forskjellige, har
Gud forskjellige innfallsvinkler og
måter å kommunisere med deg og
meg på. Dette handler om
disippelgjøring. Det er viktig å forstå
at relasjon kommer før posisjon deretter følger funksjon. Jeg vil også dele litt om min
egen reise inn i det ukjente. Hvilke kontaktpunkter Gud
har benyttet i mitt liv. Punkter som jeg kjenner igjen når
de berøres og som er retningsgivende for de valg jeg tar
og har tatt. Du må finne din vei, det kan ikke kopieres,
men jeg vil forsøke å hjelpe deg til å finne dine
kontaktpunkter. Videre vil jeg bruke Jesus med sine 12
disipler som eksempel. Han brukte mye tid på dem – i
nær relasjon – og du kan heller ikke jobbe med folk på
avstand. Jeg vil også dele noen eksempler på
disippelgjøring i GT og videre utfordre deg på «hva vil du
med meg Gud?»

Claudio Navarro:
«Den Hellige Ånd»
Claudio Navarro vil dele høstens
neste tema – «Den Hellige Ånd».
Temaet vil gå over fire søndager
med oppstart 13. september.
«Den Hellige Ånd er så viktig! Jeg vil
derfor fokusere på nødvendigheten
av Den Hellige Ånd. Jeg vil belyse
hvorfor vi trenger DHÅ og hvor
viktig dette samarbeidet er. For å
kunne forstå DHÅ må vi kjenne hans karakter, hvordan
han arbeider, gavene og virkningene. Bibelhistorien viser
oss hvordan DHÅ arbeider. For menigheten er det viktig å
være i stand til å høre DHÅ, og at vi lar oss lede. Dette
handler om å forstå hvordan DHÅ arbeider. Et viktig
aspekt er også hvordan vi unngår å bli manipulert.»
Skriftlig materiale som støtter undervisningen vil være
tilgjengelig.

Sykkelbragden gjennomført
Gratulerer med vel
gjennomført og velkommen
hjem til gutta som syklet
Norge på langs – fra Nordkapp
til Lindesnes. Når koronaen
satte en stopper for alle
sykkelløp, lagde noen sitt «eget løp». Fantastisk innsats!
Vår egen Tore Bjørn Ringås, med Erland Jensen Boneng i
følgebil, gjennomførte en formidabel innsats – fra 7.- 17.
juli - til inntekt for kreftsaken! Totalt samlet aksjonen inn
kr 58.000. Godhet i praksis!

«Godhetspåminnelse»
«Små ting gjort i kjærlighet forandrer verden»
Fortsatt god sommer!

