Gudstjenester

Leder

Søndag 2. januar
Kl 11:00 Online-Gudstjeneste
Benjamin fra IMI-kirken

«Noe nytt»

Søndag 9. januar
Kl 11:00 Online-Gudstjeneste
Grethe Borge

«Se, jeg gjør noe nytt! Nå
skal det spire fram. Skal
dere ikke kjenne det? Ja, jeg
vil gjøre vei i ørkenen,
strømmer i ødemarken.»
Jesaja 43:19

Søndag 16. januar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Carlos Fumero, Spania
Søndag 23. januar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Øyvind Ramslien, OKS

Svein Skretting
Vi går inn i 2022 og sier:
"nytt år med nye
muligheter". En årstid med stadig mer lys og vårens
spirende liv stadig nærmere.
Dette skjer jo hvert år, så litt
gammelt nytt er det, men livet
som spirer er likevel helt nytt.
Nye krefter, nye muligheter til å
bidra med nestekjærlighet og
godhet for Elverum og alle
rundt oss.

«nytt år
med nye
muligheter»

Livet gror best i varmen, så la oss varme hverandre med
godhet og kjærlighet. Der vi er, er Gud med oss, og selv
den kaldeste vinter smelter i Guds varme. Gud er den
samme, men livet han gir er stadig nytt. Så vi ser fremover
og nyter og sprer det nye.

Søndag 30. januar
Kl 11:00 UNG-Gudstjeneste
Vidar Børjesson
Søndag 6. februar
Kl 11:00
FAMILIE-Gudstjeneste
Søndag 13. februar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Daniel Mathiesen, Salt
Søndag 20. februar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Lars Morgan Førland
Søndag 27.februar
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson

Samlinger
Connect Bibel
Mandager kl 19:00
Samtalegruppe for ungdom med
kveldsmat.
Følg med på Facebook.
Obs! Ingen aktivitet i januar
grunnet pandemi.

PK-Nytt

Årgang 22 – 1.utgave

JANUAR & FEBRUAR

Bibel & Bønn
Onsdager kl 19:00
Felles bønn for byen
12.januar kl 19 Elverum kirke
9. februar kl 19 Frelsesarmeen
Connect (ungdomsklubb)
Fredager kl 19:30.
For innhold og aktiviteter - følg
med på Facebook.
OBS! Ingen aktivitet i januar
grunnet pandemi.

GODT NYTTÅR

Husgrupper
Avtales gruppevis.
Formiddagskafé
Foreløpig innstilt for januar
grunnet pandemi. Følg med på
facebook eller Østlendingen for
februar.
Åpen medarbeidersamling
Lørdag 12. feb kl 16:00-18:00
m/Svein Mathiesen, Salt
Bergenskirken.
Servering.

Pinsekirken Elverum
Besøksadresse:
Anne Moesgt 3
Elverum
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E-post:
post@pinsekirkenelverum.no
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Torvmyrveien 11
2406 Elverum

Bankkontonummer:
1820.07.19308
Vipps: 105 105

Vi benytter anledningen og ønsker alle et fantastisk nytt
år! Måtte året bli «best ever» for deg og hele ditt hus!
Husk at du er høyt elsket og tilgodesett av den Høyeste –
Han som skapte både himmel og jord.
Vi ber om at Herrens godhet skal jage etter deg og nå deg
i det nye året. Han skal bevare deg på alle dine veier og
Herrens engler skal slå leir rundt deg og passe på deg. De
skal til og med bære deg på sine hender slik at du ikke skal
falle å slå deg! Og du skal heller ikke mangle noen ting!
Vi har tro for et godt 2022!

Menighetsmøte & årsmøte

Konsert – Arvid Pettersen

Det blir årsmøte mandag 21.
februar kl 19:00. Saklista er
foreløpig ikke klar, men det
blir et menighetsmøte
søndag 6. februar, etter
Familiegudstjenesten ca kl 12:30 med gjennomgang av
sakslista, samt lederskapets innstilling. Hensikten med
dette er å gi årsmøtet tid til å tenke gjennom valg og
beslutninger i forkant.

Konserten med Arvid Pettersen & Co som
ble flyttet fra 19. desember har funnet ny
dato. Ny dato er 8. mai kl 18:00. Innholdet i
denne konserten blir selvfølgelig
annerledes enn innholdet som var planlagt i
julekonserten, men Arvid stiller med hele ensemblet
denne gangen også. Dette blir en stor opplevelse. Gjør
konserten kjent og be gjerne med deg venner.

Pandemi og planer
Det gikk ikke helt slik vi planla for
2021. Pandemien satte en
stopper for både julekonsert og
julegudstjenesten. Det samme
ble situasjonen for
formiddagskafeen og
ungdommenes julebord. Dessverre har det nye
året også startet med omfattende restriksjoner. Dette
påvirker også oss. Vi vil løpende vurdere situasjonen og
tilpasse aktivitetene i tråd med myndighetskrav og den
generelle situasjonen. Planene som er lagt for januar og
februar kan derfor fort bli gjenstand for endringer. Vi gjør
endringene kjent via facebook og Østlendingen.

Bønneuke 18.-22. januar
I uke 3 – fra tirsdag 18. til
lørdag 22. januar
arrangeres årets bønneuke.
Bønn er en viktig og
betydningsfull del av vår
tro – noe Jesus selv lærte
oss og viste oss gjennom sitt liv. Det står skrevet at «bønn
har stor kraft og utretter mye» - derfor ber vi og derfor
arrangerer vi «bønneuka»! Vel møtt folkens!

Hilsen fra Louise i Kina
Vår kjære Louise Choong sender sin nyttårshilsen fra Kina:
«Godt nyttår til dere alle! Jeg
jobber for tiden i barnehage og
gjør som best jeg kan for å henge
med og samtidig gi masse
kjærlighet og omsorg til en liten
flokk med to- og treåringer. Det er
både slitsomt og givende. På sikt
håper jeg å komme tilbake i mer
menighetsarbeid igjen. Jeg talte i
julegudstjenesten 2.juledag, så
noen dører åpnes litt etter litt. Takk for forbønn. Gode
ønsker for dere! Kjapphilsen fra Louise!»

Åpne medarbeidersamlinger
Det inviteres til inspirerende
medarbeidersamlinger på lørdagene i
forbindelse med besøk av hhv Daniel
Mathisen, Salt Bergenskirken 12.13.februar og Benjamin Jensen,
Tabernaklet Bergen, 19.-20.mars .
Samlingene er åpne for alle som ønsker å delta. Tema i
samlingene er i skrivende stund ikke endelig fastsatt. Mer
informasjon vil komme fortløpende. Først ut er Daniel
Mathiesen – 12.feb kl 16-18. Servering.

Alpha-kurs

Alpha-general i Pinsekirken – Tore Bjørn Ringås – forteller
at det for øyeblikket ikke pågår alpha-kurs i vår regi, men
at det i alle fall planlegges oppstart til høsten.
Tilbakemeldingen er gode og Tore Bjørn sier: «jeg er
veldig klar for å dra i gang flere kurs». Dersom du ønsker å
delta eller du kjenner noen som kan være interessert –
ikke vent med å ta kontakt med Tore Bjørn. Det er også
behov for flere alpha-ledere. Hospitering i et pågående
kurs kan derfor være svært nyttig.

Forkynnerforum 27.januar
Pinsekirken er velsignet med flere
dyktige forkynnere, samtidig er det
viktig å legge til rette for enda flere
kan komme på banen. Erfaringer fra
andre menigheter understreker
dette. Det inviteres til samling i
«forkynnerforumet» 27. januar kl
19:00. Samlingene vil gjennomføres
jevnlig etter den frekvens som
bestemmes i første samling og samlingene er åpne for alle
som ønsker. Det er ikke slik at du «må» forkynne eller
holde prekner om du blir med – så sleng deg helt
uforpliktende med. Dette skal være et forum for inspirere
hverandre, gi tilbakemeldinger, og hjelpe hverandre
fremover!

