
 

 

 

 

«Der drømmer blir virkelighet» 
 
For en del år tilbake fikk jeg gleden av å 
besøke en Folkehøgskole i Sverige, ikke så 
langt fra Umeå. 
På første side av skoleprogrammet, kanskje 
som en slags visjon, kunne jeg lese: «Der 
drømmer blir virkelighet». 
For de av oss som er vokst opp 60- og 
70- tallet, husker kanskje en setning 
som Mick Jagger sang på en av platene deres: «If you loose 
your dreams, you loose your mind!» 
Forventninger og drømmer er en del av livet, men samtidig må 
vi  kunne si: «alt ble ikke oppfylt». Det siste året vi har vært 
gjennom, bekrefter vel også det. 
 
Her kommer en viktig sannhet. Dette er mitt favorittvers i 
Bibelen – et vers dere kommer til å bli 
minnet om og drømme om så lenge 
jeg er i Elverum.  
«Jeg lever ikke lenger selv (alene), 
men Kristus lever i meg. Det livet jeg 
nå lever i kjødet, det lever jeg i troen 
på Guds Sønn.....» Gal.2.20. Vi er ikke alene lenger! 
 
Jeg vil avslutte med noe som er like godt. Etter Jesus død og 
oppstandelse skriver Markus noen trøstens ord i kap.16. Maria 
Magdalena og to andre kom til graven. Der møtte de en engel 
som sa: «Frykt ikke, men gå og si til hans disipler og Peter: Han 
går i forveien for dere til Galilea, der skal dere se ham.» 
 
«Jeg er ikke Kristus, men jeg er utsendt i forveien for ham», sa 
døperen Johannes. 
 
Kjære menighet!  
Han går foran, vi kommer etter. Klarer vi å ta vare på 
drømmene våre på tross av tiden vi lever i ?   

 
-Absolutt! 
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• Hva betyr påsken for deg? 
-Jeg har opplevd mange påskefeiringer og påskens budskap 
er jo kjernen i det jeg tror på! Påskebudskapet har vært en 
hjørnestein for hele mitt liv! 
 

• Hvordan blir din påske i år? 
-Årets påske blir på mange måter lik påskene som har gått, 
tror jeg. Men budskapet er det samme, vet du! Årets påske 
blir selvfølgelig litt spesiell på grunn av begrensninger i 
besøk, avlyste gudstjenester og slike ting. 
 

• Ja, hvordan tenker du det blir for deg i år? 
-Jeg setter stor pris på å treffe menneskene rundt meg, få 
besøk og snakke med andre. Men når den muligheten 
begrenses, så har jeg likevel kontakt med en som alltid er 
hos meg! Det er en god hjelp! Så får jeg heller bruke tida til 
å be  og takke for folka som er rundt meg! 
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Johannes evangeliet   kap 8 v.2-11  
De skriftlærde 
og fariseere 
kom til Jesus 
med ei kvinne 
de hadde 
grepet i hor og 
sier: Mester! 
Denne kvinnen 

er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses 
foreskrevet oss at slike kvinner skal steines? Hva sier du? 
Dette sa de for å prøve Jesus, så de kunne få noe å anklage 
ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på 
jorden. Da de fortsatte å spørre reiste Jesus seg opp og sa: 
«Den av dere som er uten synd kan kaste den første 
steinen!» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 
Men da de hørte dette, forlot de stedet, den ene etter den 
andre, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen. 
Da rettet Jesus seg opp og sa til henne:» Kvinne! Hvor er de? 
Har ingen fordømt deg!» Hun sa: «Nei, Herre, ingen!» Da sa 
Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg! Gå bort og synd ikke 
mere!» 
Hendelsen viser hva som skjedde med kvinnen som møtte 
Jesus. Hun møtte ikke fordømmelse eller pekefinger. Men 
hun møtte godhet og befrielse. 
Slik er vår Jesus! 
 

Renovering bad og 
toaletter 2. etg  
Det har lenge vært behov for 
renovering og oppgradering av 
leilighetene som leies ut i 2. etg. 
Arbeidet som er under utredning 
dreier seg i første omgang om 

oppussing av eksisterende fellesløsning, samt etablering av 
nytt knyttet til leilighet nord. Løsningen betyr med andre 
ord at hver leilighet får sin egen bad- og toalettløsning. 
Løsningene må samtidig være framtidsorientert slik at de 

ikke er til hinder for videre byggeplaner. Oppstart for 
arbeidet forventes i løpet av juni måned. 

 

Godhet Elverum 2021 

Godhetsfestivalen 2021 – uke 22, 
nærmere bestemt 31.mai – 4.juni. Det 
er behov for medarbeidere og kjenner 
du noen utenfor kirken som har behov 
for en håndsrekning så si i fra, så skal 
vi se på om vi kan være til hjelp. 

 

Møtespalten midlertidig tatt 
av plakaten 

Som observante lesere sikkert 
har fått med seg, så er 
«møteplakaten» midlertidig 
tatt ut av PK-Nytt. Årsaken er at 
pandemi og smittevern gjør det 

vanskelig å forutsi når det blir 
ordinære samlinger igjen, samtidig som de digitale 
planlegges på kortere tidshorisont. Fortvil ikke – de dukker 
plutselig opp igjen, 
 

 

Alpha Online - nytt kurs i april 
Alpha Online har 
vært en suksess – 
også her i Elverum. 
Det første kurset ble 
nylig avsluttet. Men 
rett over påske 

starter et nytt kurs – nærmere bestemt mandag 12. april  
kl 20:00. Fakta om kurset: 
10 online samlinger x 75 min + en lørdag med 3x 60 min. 
Slik ser en onlinesamling ut: 

1. Vær og vind m kaffe/cola - 15 min 
2. Alpha filmserie – 20 min 
3. Spørsmål og samtale om tema – 40 min 

Hvem kan delta?  -Alle som melder seg på! 

Tilgjengelige ressurser 
gjennom Filadelfianettverket 

 
Gjennom Filadelfianettverket har vi fått tilgang til ressurser 
på flere områder. Blant dem finner vi for eksempel ulike 
digitale ressurser fra Ungfila og Microfila. Sistnevnte har 
produsert programmer tilrettelagt for barn til bruk i 
Barnekirken, men også ressurser som kan lastes ned via 
youtube hjemme. Ta kontakt på telefon 477 83 206 dersom 
du lurer på noe.  

 

Påskevandring 
Påskevandring fra Filadelfiakirken i Oslo.  

Skjærtorsdag kl 19:00 
Langfredag kl 11:00 
Påskeaften kl 19:00 
Påskemorgen kl 11:00 
Vel møtt! 


