Gudstjenester

Leder
Du og hele ditt hus!
Gud har gitt deg en spesiell myndighet – en velsignet
posisjon i eget hus. Det ser vi flere steder i Bibelen. Det
er lett å la seg bekymre for egne barn. Hvordan skal det
gå med dem? Det du ser gir kanskje rom for både frykt og
fortvilelse.

Søndag 6. desember
Kl 11:00 Familiegudstjeneste
Søndag 13. desember
Kl 11:00 Elias Akselsen
Søndag 20. desember
Kl 11:00 UNG-gudstjeneste
Søndag 24. desember
Kl 15:00
JULEGUDSTJENESTE

Men frykt ikke – Gud er på din side! Han frelser både deg
og ditt hus!

Søndag 3. januar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson

I fortellingen om Josvas speidere som tok inn i Jeriko, ser
vi hvordan Rahab ber for sitt hus og får godvilje, fordi
hun bøyde seg for Gud og viste barmhjertighet.

Søndag 10. januar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Daniel Hop-Hansen

Josva 6:23
Speiderne gikk da inn og reddet ut Rahab, hennes far,
mor, brødre og alle som hørte til henne. De reddet
også ut alle slektningene hennes.....»
Rahab ble vist nåde – og nåden omfattet hele hennes hus.
Hun ba for sine – og ble bønnhørt.
Gled deg – du har også blitt
« - Ikke gi opp!
vist nåde! Det setter deg i en
Fortsett å be!
spesiell posisjon for hele ditt
hus. Ikke gi opp! Fortsett å be! Svaret er på
Svaret er på veg! Du ser det
veg!»
kanskje ikke, men i det
usynlige skjer det store ting til
din hjelp. Her kommer troen oss til hjelp! Guds kjærlighet
er overstrømmende. Overlat dine barn i Herrens hender.
Han skal gjøre det! Hvil i det! Det er ikke du som skal
gjøre det – det er Gud!
Når du arbeider – hviler Gud! Når du hviler – arbeider
Gud!

Søndag 17. januar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson
Søndag 24. januar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Søndag 31. januar
Kl 11:00 Gudstjeneste
David Hetlelid
Filadelfiakirken Sarpsborg
I det denne utgaven går i
trykken er ikke alle brikker på
plass ift planen for 2021
grunnet innfasing av ny
pastor. Oppdatering og
endringer kan forekomme.

Samlinger
Connect Bibel
Mandager kl 19:00
Følg med på Facebook.
Bibel & Bønn
Onsdager kl 19:00

PK-Nytt

Årgang 20 – 6. utgave

Felles bønn for byen
Turnus kommer etterhvert.
Sangandakter avholdes
når restriksjonene tillater
Connect (ungdomsklubb)
Fredager kl 19:30.
Følg med på Facebook.
Husgrupper
Avtales gruppevis.
Strikkekafe
Innstilt fram til årsskiftet.
Mer informasjon kommer
så fort smittesituasjonen

NY PASTOR

Vidar
Børjesson

Familiemorro
Lørdager kl 13:00-15:00
Barnekirke
Arrangeres parallelt med
gudstjenestene

Pinsekirken Elverum
Besøksadresse:
Anne Moesgt 3
Elverum

Mobiltelefon:
477 83 206
E-post:
post@pinsekirkenelverum.no

Postadresse:
Torvmyrveien 11
2406 Elverum

Bankkontonummer:
1820.07.19308
Vipps: 105 105

Det er med stor glede vi kan ønske Vidar Børjesson
velkommen som pastor i Pinsekirken Elverum. Vidar er

langt fra noe nytt bekjentskap for oss. Vi har mange
ganger, gjennom mange år hatt gleden av inspirerende og
oppmuntrende besøk nettopp av Vidar. Han har lang og
bred erfaring innen både pinsebevegelse og senest innen
Normisjon. Erfaringen spenner fra pastor til
folkehøgskole-lærer. Ikke minst er arbeid utenfor landets
grenser en viktig del av Vidar sin khattompetanse. Han
har solid erfaring fra misjonsarbeid gjennom tjeneste både
i Paraguay og Peru. De seineste årene har han bidratt
sterkt gjennom sitt arbeid i Gå Ut-senteret. Vidar har også
hatt sentrale verv i pinsebevegelsen gjennom mange år.
Lista er lang og erfaringen bred. Vi gleder oss til
samarbeidet!

Velkommen skal du være, Vidar!

Besøk av David Hetlelid –
Filadelfiakirken Sarpsborg
Søndag 31. januar får vi besøk av
David Hetlelid. Han er for tiden
både Internasjonal leder i
pinsebevegelsen, dvs det arbeidet
som organiseres utenfor landets
grenser. Men han er fortsatt
pastor i Filadelfiakirken
Sarpsborg. David er vel kjent
med misjon og internasjonalt
arbeid gjennom sin oppvekst i Paraguay. Han er også en
viktig bidragsyter i Filadelfianettverket, som også vi er en
del av. Dette blir vel verdt å høre folkens!

Julegudstjeneste
Årets
julegudstjeneste
gjennomføres på
samme måte
som tidligere,
men må
begrenses til 50
personer i tråd

med regelverket. Samtidig legges det opp til livestreaming av gudstjenesten, slik at det også er mulig å
følge gudstjenesten via link som blir å finne på PK
Elverum Sosialt Nettverk og på hjemmesida:
www.pinsekirkenelverum.no.
Påmelding:
Siden dette arrangementet tradisjonelt har samlet mer enn
50 personer legges det til rette for forhånds-påmelding
Det kan gjøres på følgende måter:
1. Send SMS til 477 83 206 med teksten
«Påmelding jul. (x) personer». Angi også
kontaktperson.
2. Ring tlf 477 83 206.
Her gjelder «først til mølla» med løpende registrering.

Bønn- og fasteuke 6.-9. januar

Som mennesker er vi sosiale vesener og våre samlinger
har både en åndelig og en relasjonell side. Det er hyggelig
å treffes. Man er en del av en sammenheng. Man betyr
noe for andre og andre betyr noe for deg. Når muligheten
for å samles blir borte – så blir også en viktig plattform
borte. Noen opplever dette tøffere enn andre – av ulike
årsaker, og noen opplever det svært utfordrende.
I lys av dette er det viktigere enn
noen gang at hele menigheten
mobiliserer og holder kontakt
via telefon og sosiale medier.
Dette er en dugnad vi alle kan ta
del i og lederskapet både
oppfordrer til og håper vi alle kan ta kontakt med noen.
Det er heller ikke forbudt å
møtes på et spisested og ta en
kopp kaffe sammen.
Husk bare 1-meters-regelen og
forøvrig gjeldende restriksjoner.

God og velsignet juletid!
Vi vil gjerne vie det nye året til vår Far i himmelen. Det
gjør vi gjennom en bønn- og fasteperiode fra onsdag 6.
fram til fasten avsluttes lørdag 9. januar. Vi avslutter
fasten med en lovsangsfest med UNG-lovsang på lørdag
kl 19:00. Hvor lenge det fastes er opp til hver enkelt. Det
kan være alt fra å hoppe over ett måltid til å faste alle
dager. Det blir den enkeltes valg.

Kirke og pandemi
Korona og pandemi påvirker oss alle. Det påvirker også
kirkens samlinger og aktiviteter. Som dere har fått med
dere har lederskapet også i høst valgt å innstille noe av
virksomheten periodevis – både i solidaritet under det
verste smittetrykket og av hensyn til egen smitterisiko.

Pastor og lederskap vil benytte anledningen til å takke for
et godt år. Vi takker for alt dere har bedratt med på ulike
måter. Tempeltjenesten har mange sider og sammen er vi
en fungerende kropp. Alle er viktige for at dette skal
virke! Tusen takk!
Vi ønsker dere alle en god og velsignet juletid – og et
framgangsrikt nytt år!

