Gudstjenester

Leder

Søndag 4. oktober
Kl 11:00 Temagudstjeneste
«Den Hellige Ånd» - del 2
Claudio Navarro

Vær takknemlig!
Filliperne 4. 6 Vær ikke bekymret for
noe, men la i alle ting bønneemnene
deres komme fra for Gud i påkallelse
og bønn med takk.

Kjersti Skavern

Vi i vår kjernefamilie samlet oss i fjor til høsttakkefest. Vi
koste oss sammen rundt et godt måltid, og vi delte alle
noe vi var takknemlige for. Det var veldig hyggelig, og
også svært gripende. Både unge og gamle reflekterte litt
rundt alt det vi har å være takknemlige for.
Vi oppsummerte det siste året, og snakket om ulike
opplevelser og vi var enige om at vi har svært mye å
være takknemlige for. Dette er noe vi vil prøve å få til
som en tradisjon i vår
familie.

« - en Far i
himmelen
som er glad i
oss»

Jeg, og vi, er privilegert
som har en Far i
himmelen som er glad i
oss. Han hører på oss når
vi ber til Ham. Han ønsker
virkelig å hjelpe oss, så vi kan med frimodighet legge alle
ting fram for Ham. Men vi må også huske å takke.
Begynn med å takke! Klarer vi å lete etter ting å være
takknemlig for, så er det alltid noe å finne, og vi kan
flytte fokuset bort fra alt som ikke er helt topp og over
på det som er bra.
Vi er forskjellig skrudd sammen, og for noen faller dette
lettere enn andre, men jeg skal prøve å bli flinkere til
dette. Bibelen anbefaler dette, og det er fordi det er det
som er best for meg ☺.

Søndag 11. oktober
Kl 11:00 Temagudstjeneste
«Den Hellige Ånd» - del 3
Claudio Navarro
Søndag 18. oktober
Kl 11:00 Temagudstjeneste
«Den Hellige Ånd» - del 4
Claudio Navarro

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

Felles bønn for byen
21.okt DNKirke
11. nov Metodistkirken
Sangandakter avholdes
når restriksjonene tillater
det. Ulike steder.

Søndag 1. november
Kl 11:00 Gudstjeneste
Jan Leon Dørum Maritastiftelsen

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

Søndag 8. november
Kl 11:00 Gudstjeneste
Ingvald Skretting

Husgrupper
Avtales gruppevis.

Søndag 15. november
Kl 11:00 Gudstjeneste
Anders Myklebust

Strikkekafe
Arrangeres følgende
torsdager kl 18:30:
8. okt, 22. okt
5. nov, 19. nov

Søndag 29. november
Kl 11:00 Gudstjeneste

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

Årgang 20 – 5. utgave

Bibel & Bønn
Onsdager kl 19:00

Søndag 25. oktober
Kl 11:00 UNG-Gudstjeneste

Søndag 22. november
Kl 11:00 Gudstjeneste

PK-Nytt

«MER GODHET»
Innsamling av klær,
sko og leker

Barnekirke
Arrangeres parallelt med
gudstjenestene

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

Søndag 8. november får vi besøk av «Paraguayhjelpen»
ved Gunvor og Ingvald Skretting. I tillegg til gudstjeneste
kl 11 blir det innsamling av klær, sko og leker. Behovet er
stort og sammensatt.

Har du mulighet for å avse brukbare klær, sko og leker,
så inviterer vi deg til å gi en leveranse til Paraguayhjelpen. Det er viktig
at tøy og gjenstander
er i kategorien
«brukbart» og
rengjort. Det settes
også pris på om
sakene er godt pakket.
Det er også fint om
Gunvor og Ingvald Skretting
dere kan bidra med en
50-lapp pr kolli. Det hjelper godt på transporten. I disse
tider er det bra om dere kan bruke VIPPS – 105 105, slik
at vi unngår kontanthåndtering i korona-situasjonen.
Leveringsadresse:
Pinsekirken, Anne Moesgt 3, Elverum.
Leveringsdato og tidspunkt:
Søndag 8. november kl 14:00-15:30
Hvis tidspunktet ikke passer – ring 477 83 206
for nærmere avtale.

Familiemoro

talenter! Simon er ferdig med sin musikkopplæring på
Stange videregående skole og planlegger videre studier
ved NLA – (Norsk lærerakademi) fra høsten. Dette året
har han tatt et arbeidsår og i den sammenheng har vi
gleden av å få god drahjelp av Simon.

Dåp
Det blir dåp søndag 1. november. Da blir det mulighet for
deg som kanskje har tenkt tanken, men som ikke har tatt
den endelige beslutningen.

Familiemoro er tilbake etter korona-dvale og har
allerede hatt sin første samling. Hele familien ønskes
velkommen til opplegg med lek og moro.
Alle samlinger starter i Pinsekirken kl 13:00. Det blir
andakt og ulike aktiviteter med enkel servering.
Samlingene avsluttes er ved 15-tida.
For skoleåret 2020/2021 koster det kr 100 pr person
under 26 år å delta. Pengene kan vippses/betales på en
av de første samlingene.
Neste samlinger:
18.10. Bålkos og lek på Stavåsdammen
15.11. Bibel, bil og boller
11.12 Luciafeiring og julehobby

Dåp er et bibelsk prinsipp – «den som tror og blir døpt
skal bli frelst». Nå er det riktignok ikke frelse i dåpen,
men dåpen er en god pakt med Gud. Slik gifteringen er
tegnet på ekteskapspakten, slik er dåpen tegnet mellom
deg og Gud. Vannet er varmt – hva er til hinder for at du
kan bli døpt.

Husk våre utsendinger

Ny i møtelederteamet
Dette blir høstens lille ekstrainnsats for misjonsarbeidet.
Velkommen til denne «høstdugnaden».

GODHET I PRAKSIS!

PK-Nytt har gleden av å presentere
vår nye møteleder. Simon Bakke,
som forøvrig er et velkjent fjes
både bak trommer og med gitar.
Han har nå trådt inn og tatt ansvar
som en av våre møteledere. Det er
flott å se det gror fram nye

Louise og Eugene Choong i Kina

De er alle rammet av
den samme
koronapandemien, men
Patty & Carlos i Spania
de er likevel friske. De
setter pris på din støtte og dine bønner!

