Leder

Gudstjenester
Søndag 6. mars
Kl 11:00 Gudstjeneste
Torill Rinding

Den flerkulturelle kirken
Folk flest ønsker seg et kirkefellesskap
der de blir sett og kan føle seg hjemme.
Setningen har jeg lånt fra min gode
venn og kollega, Bjørn Bjørnø – som er
generalsekretær i
baptistsamfunnet.

Søndag 13. mars
Kl 11:00 Gudstjeneste

Vidar Børjesson

Mennesker fra andre kulturer har i mange år besøkt våre
fellesskap, og det er ingen tvil om at veksten i flere
menigheter i Norge, er et resultat av at de har fått kontakt
og føler seg hjemme. Utfordringen
«å bli sett
for oss blir å inkludere dem og ønske
og føle seg
dem velkommen. Samtidig får vi et
mer fargerikt og mangfoldig
hjemme»
fellesskap, som for noen kan
oppleves som utfordrende. Det er noen som har sagt det
slik: «jeg kjenner ikke menigheten min igjen».
Utfordringen for dem handler også om språk og en
annerledes kultur.
Mange av våre nye landsmenn vet svært lite om Norge.
Alt er nytt og mye er fremmed. Mange har også hatt en
vanskelig oppvekst og mange bærer på tøffe traumer. Da
kan veien til «å holde seg for seg selv» bli et veldig
sannsynlig valg. På sikt tror jeg det er en dårlig løsning.
For en del år siden tok jeg et fag som het interkulturell
kommunikasjon. Der ble det snakket om varme og kalde
kulturer. Det er kanskje ingen som lurer på hvor vi hører
hjemme i dette bildet? Men nå har vi i alle fall muligheten
til «å tine opp». Jeg tror folk i Norge er varmere enn vi
tror. Vi må bare hjelpe hverandre litt! Vi ønsker et
internasjonalt fellesskap – en stor familie som kan lære av
hverandre. Jeg vil avslutte dette lille innlegget med et vers
fra Åp.7.9: «Deretter så jeg en skare så stor at ingen
kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og
tungemål.

Søndag 20. mars
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson
Søndag 27. mars
Kl 11:00 Gudstjeneste
Vidar Børjesson

Samlinger
Connect Husfellesskap
Annenhver onsdag kl 19:00
Samtalegruppe for ungdom
med kveldsmat.
Følg med på Facebook.

Felles bønn for byen
9. mars kl 19 Elverum kirke

Connect (ungdomsklubb)
Fredager kl 19:30.
For innhold og aktiviteter følg med på Facebook.

Søndag 10. april
Kl 11:00 Gudstjeneste
Lars Morgan Førland

Husgrupper
Avtales gruppevis.

Søndag 24. april
Kl 11:00 Gudstjeneste
Trond Eriksen,
EVANGELIESENTERET

Årgang 22 – 2.utgave

MARS & APRIL

Bibel & Bønn
Onsdager kl 19:00

Søndag 3. april
Kl 11:00 Gudstjeneste
Håkon Rydland

Søndag 17. april
Kl 11:00 Gudstjeneste
Grethe Borge

PK-Nytt

Formiddagskafé
Onsdag 16. mars kl 11:00
Onsdag 20. april kl 11:00
NYHET!
Felleslunsj lørdag
2. april kl 12:00-14:00

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

NY I LEDERSKAPET

Janne Grindflaten

Svein takker av i LS
Svein Skretting takker av etter 8 år
som medlem i Pinsekirkens lederskap.
Lederskapet uttrykker stor tilfredshet
og glede over samarbeidet . Det heter
videre: «Vi takker for alle dine gode
innspill og ser fram til et fortsatt godt samarbeid i
andre funksjoner.»

Janne – ny i lederskapet
Det er med stor glede vi kan ønske
Janne Grindflaten velkommen i
lederskapet.
Janne har akkurat rukket å runde 71
år og bor på Løten. Vi har hatt gleden
av å ha Janne med i vårt
menighetsfellesskap gjennom de siste 8 årene. Det
har vært en berikelse. Janne har gjennom disse
årene vært en stor ressurs og aktiv driver av ymse
aktiviteter. Det er ikke å ta i for hardt når vi sier at
Janne har vært både foregangskvinne og
initiativtaker i mange sammenhenger. Janne er
lærerutdannet og har et stort hjerte for barna. Hun
sier: «Det finnes ikke vanskelige barn – bare barn
som kan ha det vanskelig».

Vidar går inn i lederskapet
Vidar Børjesson orienterte i
februar menigheten om at han
ønsker å være tilknyttet
menigheten som inspirator og
motivator, samt stille sitt store
nettverk til disposisjon ift
møtebesøk, mv. Vidar ønsker mao avløsning fra
stillingen som kirkens pastor. Han stilte seg videre til

disposisjon for lederskapet og ble av årsmøtet valgt
inn som nytt medlem i LS.
Hva betyr denne endringen?
Endringen betyr i praksis ikke veldig mye. Det
viktigste er at vi tar bort pastoransvaret – den
formelle lederrollen – og gjør det enklere for Vidar å
håndtere mentor- og inspiratorrollen. Han kommer
fortsatt til å holde taler og delta i våre samlinger som
i 2021.

Status rehabilitering bygg

Rehabiliteringsarbeidet av leilighet nord i 2.etg går
mot slutten, sier byggeleder Svein Skretting. Nytt
bad og nytt kjøkken, inkl omfattende
installasjonsarbeid knyttet til både strøm og
vann/avløp er hoved-endringene som er
gjennomført. Vi har hatt god hjelp fra våre to
nyutdannede elektrikere – Eskild Skretting og
Lennart Ødegården. Rehabilitering av leilighet syd i
2.etg er nå godt i gang. Her vil det også bli ny
kjøkkenløsning. Bad og vaskerom får også bedre
plass med moderne utførelse og varme i gulvet

Eskild flytter til Alta
Vår kjære ungdomsleder gjennom flere år, Eskild
Skretting, har meldt ledelsen at han har takket ja til
en stilling i Alta. Eskild er i disse dager ferdig
utdannet elektriker og starter i ny jobb allerede i

begynnelsen av april. Dermed står vi
uten ungdomsleder. Vi takker Eskild
for jobben han har gjort og hva han
har betydd for vårt fellesskap. Lykke
til i nord! Og skulle noen av dere få
lyst til en rask kopp kaffe en dag – ja, da er det bare å
svinge innom Eskild – på en snartur til Alta!

Mr.digital – Levi Iversen
Da korona-pandemi og lockdown var
et faktum - da stod Levi Iversen klar
på den digitale scene. Plutselig, over
natta, kunne vi sende gudstjenestene
digitalt. Hvordan gikk det an?
«Vel, jeg hadde et par gamle videokamera fra før og
noe erfaring med videoredigering. Har jobbet med
media tidligere, selv om det ikke var så mye med
video/TV. Når jeg fikk spørsmål om hvilke muligheter
vi hadde for digitale sendinger, så svarte jeg bare at
– «det kan vi» og dermed var vi i gang. Vi var faktisk i
gang allerede første søndagen under «lockdown» 15.mars 2020. Vi startet med rene opptak som ble
lastet opp i «skyen». Senere fikk jeg tak i en
billedmikser og et kamera til, samt noe annet utstyr
som gjorde at vi kunne sende direkte. Det nye
utstyret gjorde også sakene mye enklere og
raskere.»
Levi avslutter på sin beskjedne måte: «På bakgrunn
av at vi ikke hadde noen gode (kostbare) kamera,
beregnet for dette, så synes jeg jeg ikke det har blitt
aller verst.»
Redaktøren vil da bemerke: «Det ble meget bra,
svært kostnadseffektivt – og det ga oss en god
løsning i en utfordrende situasjon. Løsningen er også
en viktig ressurs i tida som kommer».

