Leder
«Den Hellige Ånd og vi har besluttet…». Dette er et sitat fra
brevet som ble sendt til menigheten i Antiokia etter det store
apostelmøtet i Jerusalem. (Apgj. Kap 15)
Vi som kristne har det store privilegium å
kunne la oss lede av den treenige Gud.
Det er også helt nødvendig hvis vi skal
kunne lykkes i å fullføre Hans oppdrag på
denne jorden.
Hvordan leder Gud oss? Dette var tema i
Tore Bjørn Ringås
en av vårens Alphakurskvelder.
Spørsmålet gjelder oss som enkeltkristne, men er også
interessant i et menighets-, og ledelsesperspektiv. Jeg tror ikke
Gud leder menighetsledere på andre måter enn hvordan han
leder enhver som søker Hans ledelse.
Ifølge Alpha leder Gud gjennom:
1. Instruksjoner i Guds Ord, både generelt og konkret. «Ditt
Ord er en lykt for min fot og et lys på din sti». (Salme 119;105)
2. Den Hellige Ånd overbeviser. Han taler når vi ber, og gir oss
de gode tankene, sterke inntrykk og følelser. Han gir oss også
en sterk dragning mot å gjøre noe spesifikt. «For det er Gud
som virker i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds
gode vilje.» (Fil. 2;13) Noen ganger leder Han på mer uvanlige
måter, som profetier, drømmer, visjoner/bilder, engler eller en
hørbar stemme. I disse tilfellene er det behov for å etterprøve
ved å spørre: Viser det kjærlighet? Er det i tråd med Bibelen? Er
det styrkende, til oppmuntring og trøst? Bringer det med seg
fred fra Gud?
3. Sunt folkevett. «Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg
innsikt i alt.» (2. Tim. 2;7)
4. Råd fra andre kristne. «…vis er den som hører på råd.»
(Ordspr. 12;15) Her er det viktig å huske hvem som har
ansvaret, og å vurdere hvem man søker råd hos.
5. Omstendigheter. Noen ganger lukker Gud dører, andre
ganger åpner Han. Vær oppmerksom på omstendighetene,
men ikke legg for mye vekt på dem. Noen ganger må vi holde
ut på tross av omstendighetene.
Ikke ha det for travelt, og husk at Gud tilgir om du skulle trå
feil!
Ha en velsignet sommer!
Tore Bjørn

Gudstjenester

Samlinger

Søndag 6. juni
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson

Connect Bibel
Mandag kl 19:00
Følg med på Facebook.
Siste samling før
sommeren blir 14. juni.

Søndag 13. juni
Kl 11:00 Gudstjeneste
Søndag 20. juni
Kl 17:00
Sommeravslutning
Grilling på skogmuseet

Bønn & Lovsang
Hver onsdag kl 19:00.
Siste samling før
sommeren blir 9. juni.

Søndag 27. juni
Kl 19:00
Sommergudstjeneste

Formiddagskafé
Innstilt til over sommeren
i første omgang.

Søndag 4. juli
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 11. juli
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 18. juli
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 25. juli
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 1. august
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
Søndag 8. august
Kl 19:00
Sommergudstjeneste
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SOL & SOMMER!

Felles bønn for byen
Innstilt til over
sommeren.
Connect (ungdomsklubb)
Fredager kl 19:30.
Følg med på Facebook.
Husgrupper
Samles etter egne
avtaler.
Strikkekafé
Innstilt til over sommeren
i første omgang.
Familiemorro
Søndag 6. juni blir det tur
til Gjesåsen klatrepark.

Mobiltelefon:
918 12 816
E-post:
post@pinsekirkenelverum.no
Bankkontonummer:
1820.07.19308
Vipps: 105 105

«..og jammen ble det ikke sommer i år og!»
Nå blir det herlig med ferie og fri – og forhåpentligvis
godt vær og mye sol!
Pinsekirken vil holde det gående så normalt som mulig
utover mot slutten av juni – såfremt pandemisituasjonen tillater samlinger. Siste ordinære
gudstjeneste blir søndag 13. juni. Søndag 20. juni blir det
offisiell sommeravslutning med blant annet grilling på
skogmuseet. Vi stenger likevel ikke helt ned. Hver søndag
gjennom hele sommeren blir det arrangert
sommergudstjenester kl 19:00 med ymse bidrag.

Besøk av Hanne og Terje
Høyland – IMI-kirken
Stavanger
Tirsdag 18.mai
hadde lederskapet
gleden av å få besøk
av Hanne og Terje Høyland. De er sentrale i IMI-kirken i
Stavanger, der Terje er en av pastorene, med misjon som
hovedansvar.
I kjølvannet av corona-pandemi har IMI-kirken satt seg
ned og stilt seg spørsmålet: «Hva er Guds plan videre –
etter pandemien?». For å finne ut av det bestemte de
seg for å gjøre en turne i Norge og besøke 100
menigheter. Vi satte stor pris på at de valgte å besøke
oss på Elverum – til stor inspirasjon og oppmuntring.
De hadde følgende hilsen til
oss:

«Jeg gir ikke opp!
Jeg blir værende her for
å se hva Gud vil gjøre!»

Alpha Online
Alpha Online går mot slutten
for denne gang. Siste samling
28. juni. Deltakerne uttrykker
stor glede av kurset. I august
starter nytt 10-kvelders Alpha Online. Ta gjerne kontakt
med Tore Bjørn Ringås eller gå inn på
http://norge.alpha.org eller facebook: Alpha Norge hvis
du har spørsmål.

Fra mellomledersamlinga 20.5.

Konsert-arrangement og scene

Torsdag 20. mai inviterte pastor Vidar
Børjesson og lederskapet til
mellomledersamling. Samlingen var
også åpen for alle som ønsket å delta.
Hensikten med samlingen var å få til en
toveis-kommunikasjon der pastor og
ledelse kunne formidle sine tanker for
framtiden, samtidig som alle fikk muligheten til å spille
inn tanker og ideer for veien videre. Viktige stikkord fra
samlingen er «flergenerasjonsmenighet» og «hver
generasjon betjener sin generasjon». Det betyr kort og
godt at det er behov for alle - det er plass til alle - og at
alle må være med å bygge kirken. Det kom inn mange
gode og interessante forslag både under og etter
samlinga. Forslagene er under bearbeiding og vil danne
grunnlaget for vår framtidige kirke. Det er
oppmuntrende og se engasjementet!

Det planlegges
konsertarrangementer
i pinsekirken etter
sommeren. I skrivende
stund kan det
bekreftes at det blir en
konsert i desember - med høy musikalsk kvalitet. Det
jobbes med flere andre artister, men dette er langsiktig
arbeid, fordi artistene er booket for lang tid allerede.
Nærmere informasjon kommer løpende.

Dåp

«Godhetsuka 2021» 31.mai – 4. juni

Lyd, lys og scene er viktige rammer for arrangementer.
På initiativ fra ungdommene arbeides det i disse dager
med å få på plass gode løsninger for å gjøre salen til et
godt konsertlokale. Dette skaper også flere muligheter
for andre arrangementer – blant annet for våre egne
gudstjenester.

I begynnelsen av mai hadde vi
gleden av å døpe en av våre
yngre medlemmer. Det er dåp
nummer to dette året. Og før
ferien skal vi jammen få lov til
å døpe enda et menneske i
pinsekirken! Denne gangen en
dame på over 90! Fantastisk! I Guds rike går INGEN ut på
dato! Husk at Hans kjærlighet jager etter deg alle dine
dager!

Oppstart i august
Gudstjeneste - søndag 15. august
Pastorinnsettelse – søndag 29. august – Daniel Egeli
(paster Filadelfiakirken Oslo)
Mer informasjon vil bli lagt ut på facebook – spør
om medlemskap i facebookgruppen – «PK Elverum
Sosialt Nettverk».

«Det er bedre å gi enn å få» - det opplevde vi som var
med på Godhetsuka i fjor! Vi mottok mange god-ord, og
opplevde mye takk og mye glede!
Meld deg på via telefonnummer 477 84 970 eller via
post@pinsekirkenelverum.no, så vil vi organisere både
oppdrag og medarbeidere.

