
 

 

 

 

 

Hva ser du? 
 

Vi har nå lagt bak oss et år 

de fleste av oss er preget 

av. En kan sitte med 

følelse av at det er bare 

elendighet som skjer – 

spesielt om en følger mye 

med på nyheter. 

 

Bedre tider blir stadig utsatt. En kan kjenne mismot 

av mindre. Hvordan blir veien videre?  

Jeg aner ikke, men spennende blir det! 

 

Så, la oss derfor, da vi har en 

så stor sky av vitner omkring 

oss, legge bort alt som tynger 

og syndene som henger så 

fast ved oss, og løpe med 

tålmodighet mot den kampen 

vi har foran oss, med blikket 

festet på Jesus, han som er 

troens opphavsmann og 

fullender. Hebr 12: 1-2. 

 

Vi tror på en som er med oss i alt, og han har planen 

klar for oss. Med blikket på ham står håpet og troen 

på framtiden så mye sterkere. Midt i elendigheten 

har han til og med sendt oss en ny pastor. Jeg tror 

tiden fremover blir et eventyr vi alle bør være med 

på! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

«VEIEN VIDERE» 
 

Sammen bygger vi huset 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Leder 

PK-Nytt        Årgang 21 – 1. utgave 

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 

 
 

Samlinger 
Connect Bibel 

Mandager kl 19:00  

Følg med på Facebook. 

 
Bibel & Bønn 

Onsdager kl 19:00 

 

Felles bønn for byen 

Innstilt fram til sommeren 

grunnet smittesituasjonen. 

 

Sangandakter avholdes  

når restriksjonene tillater. 

 
Connect (ungdomsklubb) 

Fredager kl 19:30. 

Følg med på Facebook. 

 
Husgrupper 

Avtales gruppevis. 

 

Strikkekafe 

Innstilt fram til 

smittesituasjonen tillater.  

 

Familiemorro 

En søndag pr mnd  

kl 13:00-15:00 

21.02. Aking, Hernes 

 

Barnekirke  

Arrangeres parallelt med 

gudstjenestene 

 

Gudstjenester 
 

Søndag 7. februar 

Kl 11:00 UNG-

Gudstjeneste 

 

Søndag 14. februar 

Kl 11:00 Gudstjeneste 

Vidar Børjesson 

 

Søndag 21. februar 

Kl 11:00 Gudstjeneste  

Vidar Børjesson 

 

Søndag 28. februar 

Kl 11:00 Gudstjeneste 

Joakim Skavern 

 

Søndag 7. mars 

Kl 11:00 FAMILIE-

Gudstjeneste 

Eget opplegg! 

 

Søndag 14. mars 

Kl 11:00 Gudstjeneste 

Terje Berg 

 

Søndag 21. mars 

Kl 11:00  Gudstjeneste  

Vidar Børjesson 

 

Søndag 28. mars 

Kl 11:00 Gudstjeneste 

Vidar Børjesson 
 

 

 

 

 

 

 
Torsdag 11. februar  

kl 19:00 
Sted: Pinsekirken 

 
 

Svein Skretting 

-la oss 

derfor 

legge bort 

alt som 

tynger 

mailto:post@pinsekirkenelverum.no


 

 

«Veien videre» 
Pastor og lederskap tenker framover. Dette er viktige 

prosesser – og i disse prosessene ønsker vi at du kan 

tenke sammen med oss! Derfor inviteres du til et møte 

torsdag 11. februar der vi åpent kan snakke om drømmer, 

ønsker, behov og muligheter i et framtidsperspektiv. 

Hvordan skal vi se ut om 10 år?  Hva skal være våre 

satsingsområder? Osv.  

Dette er mange og spennende spørsmål. Husk samtidig at 

dette ikke er vår kirke – det er Guds kirke! Vi får lov å 

være med å bygge! 

 

VEL MØTT! 

 

Godhet Elverum 

Vi tror at «ting gjort i 

kjærlighet – forandrer 

verden» Dette er absolutt i 

tråd med oppdraget som 

Jesus ga oss! 

«Godhetsfestivalen 2021» 

er i skrivende stund 

datofestet til uke 22- 

nærmere bestemt fra 31. mai til 4. juni, dvs mandag til 

fredag. Som tidligere blir dette et samarbeidsprosjekt 

mellom menighetene i Elverum – Den norske kirke, 

Normisjon, Metodistkirken, Frelsesarmeen, Studentlaget 

og sist, men ikke minst, er det en stor glede at den 

eritreiske menigheten i byen også blir med. Ledergruppa 

for Godhet Elverum er i gang med forberedelser og 

planlegging. Som i fjor er vi påvirket av korona-

situasjonen. Dette påvirker selvsagt hvilke tjenester vi 

kan tilby, men basert på erfaringer fra fjoråret er det 

likevel gode muligheter for å dele godhet på en forsvarlig 

måte. Tjenestene vi vil tilby i år blir i stor grad som i fjor:  

• Hagearbeid og opprydding 

• Garasjerydding 

• Ulike typer ærender 
 

Utover det vil vi fortløpende vurdere andre innkomne 

behov i lys av kapasitet og smittevern. Vi har behov for 

medarbeider og håper mange har både lyst og mulighet til 

å delta i dette viktige prosjektet. Mange opplevde det som 

både gledelig og meningsfullt å være med på dette 

prosjektet i fjor. Vi kommer tilbake med flere detaljer 

etter hvert.  
 

Godhet Elverum kan kontaktes på: 477 84 979 
 

 

Elverumsinger deltar på 

Alpha Online 
Alpha Online er et 

ti-ukers «grunnkurs 

i kristen tro», som 

holdes digitalt. 18. 

januar startet et 

kurs, der hele åtte 

deltakere er fra Pinsekirken Elverum, eller fra vår 

omgangskrets. Det er Alpha Norge som arrangerer kurset, 

og den kjente pinsepastoren fra Drammen, Carina 

Grelland Harsem, leder kurset. Vi «samles» hver mandag 

kl 20:00 – 21.30, der det er bli-kjent-prat, felles film om 

dagens tema, og samtale rundt temaet. Deltakerne kan 

være alt fra ateister, søkende, religiøse fra forskjellige 

religioner, og kristne. Alpha Norge er under pandemien 

opptatt av å skolere kursledere for Alpha Online, så det 

kommer til å bli flere muligheter til å bli med på Alpha-

kurs. Det er allerede planlagt nytt kurs etter påske. 

Erfaringene til nå tilsier at Alpha Online er et glimrende 

konsept, som for noen fungerer bedre enn å 

måtte møte opp på et bestemt sted. Det er 

inspirerende og gledelig at så mange fra 

Elverum er med, sier initiativtaker og primus 

motor, Tore Bjørn Ringås. 

 
 

Behov for flere kirkeverter 
Kunne du tenke deg å ha en oppgave eller tjeneste i kirka 

vår, så hadde det vært til stor hjelp. Vi kan tilby mange 

muligheter. En av 

dem er å være 

kirkevert. 

Kirkevertens oppgave 

er å klargjøre lokalet 

før gudstjenestene, 

tenne lys, ta hånd om kollekter, ønske velkommen i døra, 

assistere ved nattverd, osv. Dette er enkle oppgaver, men 

likevel svært viktig. Oppmøte ca 40 min i forkant av 

gudstjenestene. Hvis dette er en oppgave du kan tenke 

deg å bidra med, så imøteser vi med glede din 

henvendelse. Ta gjerne kontakt på tlf 477 83 206.  

 

Streaming av gudstjenester 
Som de fleste sikkert har fått med seg så streamer vi nå 

gudstjenestene live på søndager. Dette er mulig fordi vi er 

velsignet med en digital kompetanse – både i lyd og  
bilder. En stor takk til Levi 

Iversen som gjør dette mulig. 

Det ligger mange timer og mye 

tankevirksomhet bak alt dette 

arbeidet. Dette åpner for at vi på 

tross av nedstenging og 

manglende fysiske møteplasser, 

likevel kan møtes i det digitale 

rom.  

 

Med tanke på restriksjoner knyttet til fysiske salinger 

følger lederskapet nasjonale bestemmelser og den lokale 

situasjonen, og forsøker å finne en fornuftig balanse 

mellom behovet for å møtes og smittevern.  

Levi Iversen i aksjon bak 
skjermene 


