Leder

han har holdt meg i hånda, hver dag og hver stund, mens jeg
lærte Han å kjenne.

Takknemlighet
Jak. 1.2 Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle
slags prøvelser. Og vær takknemlig. Kol.3.17 Og la alt dere sier
og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved
ham.

Å være takknemlig har vi lært fra barnsben av.
Alltid takke, når vi fikk noe. Likevel er det lett å
glemme å være takknemlig for det som ikke er
så synlig. Men hva betyr ordet takknemlighet?
Janne Grindflaten

Takknemlighet er en positiv følelse eller
holdning som kommer av verdsettelse overfor giveren av gode
ting. Hver morgen snakker jeg med min Himmelske Far. Jeg
takker for at jeg kan stå opp og ta meg av meg selv og mitt. Det
er ingen selvfølge. Så spør jeg om hva Han har for meg i dag? Jeg
prøver å unngå å ta ting som en selvfølge. Alt, er meg gitt av min
skaper. Og selv om jeg ikke fulgte Jesus i en periode av livet, så
fulgte Han meg. Det er jeg virkelig takknemlig for. Uten Ham
hadde jeg ikke hatt noe, eller vært så
velsignet som jeg kjenner det. Hans
«jeg har
nådegaver fulgte meg hele veien. I min
forventninger
svakhet ga Han meg styrke til å gå
videre, ikke gi opp, selv om jeg kjente
til Herren,
på svakheten i meg selv. «Som din dag
min Far»»
er skal din styrke være», står det i
5.Mos.33.25.
Jeg har jo forventninger og behov. Forventninger til
at Herren, min Far, stiller opp for meg, som min veileder. At Han
lyser opp min sti, så jeg ser hvor jeg skal gå. Og behov for at Han
styrker og hjelper meg i det som jeg selv er for svak til. Han gir
meg kraft, mot og visdom. Jak. 1.5-6. Om noen blant dere
mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å
bebreide gir til alle, og han skal få. Men han må be i tro, uten å
tvile.
Her kommer det for meg en sang av Margrethe Munthe: «Jeg er
så glad i far! Og når han meg i hånden tar, og ut vi sammen drar,
så er jeg riktig «kar». Som da jeg åpnet døra for familien fra
Kherson i Ukraina, som dro fra hjemmet sitt, dagen etter krigen
startet, og kom hit to måneder senere. Jeg ante ikke i det hele
tatt hva det innebar. Men, jeg stolte på Far, at Han ville være
med meg og veilede meg, hele veien.

De var takknemlige som fikk komme hjem til meg. Men ingen
aner hvor takknemlig jeg er som har fått kjenne Guds nærhet når

Gudstjenester

Samlinger

Sommergudstjenester
I hele juli, til og med søndag
7. august, blir det
sommergudstjenester. Merk
at disse begynner kl 19:00!

EKSTRAORDINÆRT
ÅRSMØTE
Torsdag 18. august kl 19:00

Søndag 14. august kl 11:00
GUDSTJENESTE
Vidar Børjesson
Søndag 21. august kl 11:00
Vi deltar på Metodistkirkens
avslutningsgudstjeneste.
Søndag 28. august kl 11:00
GUDSTJENESTE
Daniel Egeli
Filadelfiakirken Oslo
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GOD SOMMER!
-til små og store!

(se forøvrig nærmere beskrivelse i
dette PK-Nytt)

For oppstart av øvrige
aktiviteter – se facebook
og hjemmeside. Vi vil
forsøke å annonsere etter
hvert som datoene er
klare.

Mobiltelefon:
477 83 206
E-post:
post@pinsekirkenelverum.no
Org.nr 975 617 02
Bankkontonummer:
1820.07.19308
Vipps: 105 105

«Og Guds fred, som overgår all
forstand, skal bevare deres hjerter og
deres tanker i Kristus Jesus.»
Fil 4:7

Metodistkirken tilbyr oss å
overta deres kirkebygg
Metodistkirken legger ned
sin virksomhet på Elverum.
Siste gudstjeneste blir 21.
august – rett over
sommeren! Det er helt klart
vemodig for dem å måtte gå
til dette tunge skrittet, men
det er også vemodig for oss
i pinsekirken. Det har alltid
vært godt å ha
metodistkirken som våre
gode naboer. Vi takker for alt det verdifulle arbeidet som
har sprunget ut fra nettopp metodistkirken.

Merk også at metodistkirken har invitert hele pinsekirken
til sin avslutningsgudstjeneste søndag 21. august. Hvis det
blir slik at Pinsekirken beslutter å takke «ja» til
metodistkirkens tilbud, så blir denne søndagen en flott
overtakelse av «stafettpinnen». Om vi skulle velge å takke
«nei», så vil likevel denne gudstjenesten være et godt
«takk for følget». Derfor; vel møtt til gudstjeneste i
metodistkirken. 21. august.

gangen har blitt isolert og
oppgradert. Gangen har dermed i
større grad blitt en integrert del
av leiligheten. Hele leiligheten
fremstår nå som «ny» og
moderne og blir et godt sted å bo
når den om kort tid blir
innflyttingsklar

Rehabilitering 2.etg
Det nærmer seg sluttføring av rehabilitering i 2.etg.
Leilighet sør er mer eller mindre totalrenovert og vil
fremstå som topp moderne med nytt
bad/toalett/vaskerom, nytt og utvidet kjøkken med
ny innredning, avtrekksvifte og hvitevarer.

For pinsekirken er likevel ikke avviklingen av
metodistkirken på Elverum bare forbundet med
vemodighet. Det har seg nemlig slik at metodistkirken har
bestemt seg for å tilby bygget til pinsekirken mot en
symbolsk sum. Søndag 22. mai presenterte ledelsen i
metodistkirken, sammen med tilsynspresten fra sentralt
hold, et tilbud til pinsekirken. De ønsket heller fortsatt
kirkelig aktivitet i bygget, enn å selge det på det åpne
markedet. Til tross for at sistnevnte løsning hadde vært et
økonomisk bedre alternativ. Tilbudet kan i mer eller
mindre grad anses som en gave. Dette handler om et
generøst tilbud, som åpner for flere muligheter for oss i
pinsekirken.
I skrivende stund har vi ikke full klarhet i hvordan bygget
kan anvendes og bli en ressurs, men lederskapet har
mange tanker og ser nye muligheter.
Det er imidlertid slik at ingen beslutning i denne saken
fattes av andre enn årsmøtet – Pinsekirkens høyeste
myndighet. Det blir derfor et ekstraordinært årsmøte
torsdag 19. august for å avklare saken.

Gulvene er rettet opp i de fleste rom. Det samme
gjelder tak og vegger. Dørene er også skiftet ut og

Godhetsuka 2022
oppsummert

Godhetsuka 30. mai – 3. juni ble et godt
arrangement også dette året. Vi hadde 97 (ca 20 pr
dag) mannskaper i sving, fordelt på fem dager – og
løste 20 ulike oppdrag rundt omkring i Elverum
kommune. Vi utførte et par flytteoppdrag,
vindusvask, hagerydding og generelt hagearbeid. Et
par mindre malingsarbeider og vask av terrasser var
også en del av oppdragene. I år hadde vi også med
deltakere både fra den burmesiske forsamlingen, fra
den ortodokse eritreiske forsamlingen og fra
Elverum islamic senter. Sentral plassering på
rådhusplassen var en god erfaring – som det er mulig
å gjøre enda mer utav neste år! Tusen takk for god
arbeidsinnsats folkens. Stor takk også til CircleK, Esso
og Obs som sponset oss med boller og tilhengerleie.

