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 «La alle mennesker merke
 at dere er vennlige» 

Filipperne 4:5 

APRIL 2020

God Påske
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Noen tanker
Når jeg skriver denne artikkelen er 
det 15. mars – og det er krise. Jeg ser 
over på sykehuset i Drammen hvor 
lysene fra mottaks-apparatet forteller 
at noe uvanlig er på gang.

Korona – hele verden er i krise-
bered skap og alt gjøres for å 
begrense smitten. Skoler, barnehager 
og   arbeidsplasser er stengt, vi 
skal holde avstand og isolere oss. 
Møtene våre er innstilt etter pålegg 
fra myndighetene. Vi står midt oppe 
i noe vi aldri har opplevd før, og vi 
vet ikke hva utgangen på dette blir. 
Det er tid for å be for by, land og 
folk og for å bry seg om å ta vare 
på hverandre. Ekspertene sier at 
det er saklig grunn til uro for den 
situasjonen vi står i.  

Filipperbrevet 4.5-6: «La alle men
nesker merke at dere er vennlige 
Herren er nær. Vær ikke bekymret for 
noe men legg alt dere har på hjertet 
fram for Gud. Be og kall på han med 
takk. Og Guds fred, som overgår all 
forstand, skal bevare deres hjerter og 
tanker i Kristus Jesus». 

Gud minner oss på at vi kan være 
rolige for Han selv er nær. Han er 
med i båten når det stormer. 

Dette er en spesiell tid. Vi må ta 
vare på hverandre, styrke og trøste 
å hjelpe hverandre samtidig som vi 
blir bedt om å unngå fysisk kontakt. 
La oss be om varme hjerter og 
kreative hoder som ser muligheter i 
vanskelighetene. Det kinesiske skrift-
tegnet for krise er satt sammen av to 

symboler – fare og mulighet. I tider 
med prøvelser har evangeliet ofte 
fremgang!

Temaet for april måned er: «Ledet av 
Gud for å dele Jesus med andre». 
Oppdraget fra Jesus var enkelt 
og klart: gå derfor ut og gjør alle 
mennesker til disipler. Paulus 
minnet Timoteus om  at Gud vil at 
alle mennesker skal bli frelst og at 
Guds nåde er åpenbart til frelse for 
alle mennesker. Dette er det store 
oppdraget. Det er derfor Elvebyen 
Familiekirke er satt i Drammen. 

Guds dypeste ønske er at alle 
mennesker skal få høre de gode 
nyhetene at Jesus har tatt vår synd, 
vår urenhet, vår skyld, og vår straff. 
Ved enkelt å tro og ta imot ham 
får vi full tilgivelse, gjenopprettet 
kontakt med Gud, og VIP-rettigheter 
inn til nådens trone. Et så utrolig 
godt budskap som det er så mange 
i vårt nabolag, blant våre venner, 
skolekamerater, kollegaer og familie 
som ikke kjenner til. 

Jesus sa; Følg meg! Så vil jeg gjøre 
dere til menneskefiskere. Disiplene 
fulgte Jesus fysisk, vi må søke felles-
skap med han i Bibelen, i bønnen og 
det fellesskapet.  Det siste Jesus sa 
var løftet: Dere skal få kraft i det Den 
Hellige Ånd kommer over dere og 
dere skal være mine vitner.  
Som enkeltmennesker når vi ikke alle, 
men alle vi kommer i kontakt med er 
vår misjonsmark.

Med vennlige hilsen for Eldsterådet
Håkon Skaret
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Vi i EFK skal ta vårt ansvar som 
kristne og gjøre alt vi kan for å stoppe 
spredning av virus, og hjelpe de 
svakeste i samfunnet til å komme 
seg gjennom denne krisen. Vi har 
derfor avlyst alle samlinger og turer, 
foreløpig til 13. april. Vi vil også 
oppfordre til god hygiene med såpe 
og antibakterielle midler, og holde god 
avstand til hverandre.

Samtidig lærer Guds ord oss at han kan 
bruke alle situasjoner og utfordringer 
til å redde mennesker for evigheten. 
(les Esters bok). Vi ønsker derfor å 
bruke de mulighetene som finnes til 

fortsatt å forkynne budskapet om Jesus 
som er veien, sannheten og livet. Vi er 
veldig takknemlig for å klare å komme 
ut med gudstjenester på nettet. En 
stor takk til Yngvar Brekke og Terje 
Hushovd som har brukt timevis i 
menigheten vår de siste 2 ukene, og 
har gjort lokalet om til et TV-studio.

I skrivende stund er det ca 700 
visninger av den første Gudstjenesten 
og vi er spente på hva Gud vil gjøre 
i fortsettelsen. Hans ord vender som 
kjent ikke tomt tilbake.

2. Tim. 4. 2. Forkynn Ordet. Stå klar i 
tide og utide.

KORONAVIRUS
 og Elvebyen Familiekirke
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Denne Corona-tiden er tøff og vanskelig for mange av oss på mange om-
råder!
Men har denne tiden også noen positive muligheter for oss?

• Mer tid med kjernefamilien
• Minst én voksen hjemme
• Mulighet for å dele «Tro i hjemmet»
• Alenetid med Gud

Bruk mulighetene denne rare tiden har gitt deg, til å være sammen med 
Jesus, du og din familie. Det er ikke alltid det er like lett i en hektisk hver-
dag.
Lag en «STORsamling» hjemme i stua:

• En ønsker velkommen og ber en liten bønn
• En er lovsangsleder og finner to sanger dere synger
• En finner hvilken bibelhistorie dere leser, gjerne barnebibel
• Til slutt må dere ha en konkurranse om hvem som husker mest fra  
 historien 
😊… og da må dere ha en premie til vinneren.

I Bibelen står det et bibelvers som sier: «Jeg takker min Gud hver gang jeg 
tenker på dere» Det er en hilsen fra Paulus til en menighet på et sted som 
heter Filippi. Han kan ikke være sammen med menigheten, men han skriver 
brev til de og forteller at han ber for de og oppmuntrer de. Dette er jo 
sånn vi har det nå. Vi kan også be for hverandre og oppmuntre hverandre. 
Blir du med?

Hver dag kan du be for tre ting:
• Hva ønsker du for dagen i morgen
• En du er glad i
• Barna i Familiekirken
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side	2		
Her	har	du	noen	oppgaver	du	kan	gjøre.	

Oppgave	1:	Letekryssord	

Hvor	mange	ord	kan	du	finne,	som	også	står	i	bibelen?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Oppgave	2:	Påskequiz	

a) Hva	skjedde	på	Skjærtorsdag?	
b) Hva	sa	Jesus	på	korset	rett	før	han	døde?	
c) Hvor	er	Jesus	nå?	

Oppgave	3:	Lag	fine	marsipanfigurer	med	familien	

Ta	gjerne	bilder	og	send	de	til	barneleder@elvebyenfamiliekirke.no	sammen	med	
svarene	på	de	andre	oppgavene!	

	

Vi	ønsker	dere	en	velsigna	og	morsom	påskeferie	�	

Hilsen	alle	barnelederne	i	Familiekirken.	

	

	

J O H A N N E S K I 
U J  E S U  S G M O R 
D B R O R A G P R P 
E I R Y B L E A S Å 
A M E N R M S L L S 
P U O X U E E M A K 
J E R U S A L E M E 

HER HAR DU NOEN OPPGAVER DU KAN GJØRE
Oppgave 1: Letekryssord
Hvor mange ord kan du finne, som også  stå r i Bibelen?

Oppgave 2: Påskequiz
a) Hva skjedde på Skjærtorsdag?
b) Hva sa Jesus på korset rett før han døde?
c) Hvor er Jesus nå?

Oppgave 3: Lag fine marsipanfigurer med familien

Ta gjerne bilder og send de til barneleder@elvebyenfamiliekirke.no sammen 
med svarene på de andre oppgavene!

Vi ønsker dere en velsigna og morsom påskeferie.
Hilsen alle barnelederne i Familiekirken.

På Facebook har vi to grupper; «Søndagsskolen i Elvebyen Fami-
liekirke» og «Fredagsklubben». Her kommer det ut oppgaver og 
utfordringer for hele familien hver uke. Bli medlem om du ikke er 
det.
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‘Vær glade i håpet, 
tålmodige i trengselen, 
vedholdende i bønnen!’
Romerne 12:12 
 
Bønn er et fantastisk 
privilegium, fordi bønn 
bringer oss nærmere 

Gud og hjelper oss til å fokusere på 
ham, og å legge på ham all vår bekym-
ring. Når bønnen er grunnfestet i 
håpet, så blir den også vedholdende. 
I denne korona-tiden bør vi benytte 
tiden til bønn, for at bønnen kan holde 
motet oppe og frykten borte. Billy Gra-
ham har sagt: «Dette bør være mottoet 
til enhver etterfølger av Jesus; uansett 
hvor mørk og håpløs en situasjon kan 
virke, så slutt aldri å be!».
          Beste hilsen Geirr 

Vi feirer påske, i usikre 
tider er påskens budskap 
garantien for det sikreste 
av det sikre: «Det er 
fullbrakt!» «Klippen! Full-
komment er han verk, for 
rettferd er alle hans veier. 
En trofast Gud, uten svik, 

rettferdig og rettvis er han». 

5.Mos.32.4  «For så mange som Guds 
løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor 
får de også ved ham sitt amen, Gud til 
ære ved oss». 2.Kor.1.20 

Mitt tema for forkynnelse denne 
måneden er «Når et lem lider». Det er 
mange som er fryktsomme og engstel-
ige i disse dager. Mange lider. 
«For om ett lem lider, lider alle de an-
dre med.» 1,Kor.12.26  « Bær hveran-

dres byrder, og oppfyll på den måten 
Kristi lov.» Gal.6.2 

Midt i usikkerheten vil vår Herre og 
Mester føre oss til grønne enger og 
hvilens vann. Salme 23. Men vi skal 
også få bære omsorg for hverandre, 
vi skal få kjenne på felles lidelse, men 
også felles trygghet, den har vi i Ham. 
Og i forbønn og hjelp kan vi være med 
å bære hverandres byrder.
 
En velsignet god Påske ønskes dere 
alle.
                      Beste hilsen Kjell

Når mitt indre er fullt av 
urolige tanker, har min 
sjel glede av din trøst. 
Salme 94:19

Det er liten tvil om at 
mange er urolige i disse 

dager. Det vi opplever nå har vi aldri 
opplevd og usikkerhet og bekymring 
for framtiden preger nok mange av 
oss.

Men - når disse urolige tankene tar tak 
i oss, er det intet mindre enn fantastisk 
at Gud har gitt oss sitt eget ord, hvor 
vi kan finne trøst, hå p og glede, midt i 
uroen!

Salmenes bok skildrer alle faser av 
livet. Jeg oppfordrer deg til å lese i 
Salmenes bok. Der finner du sterke vit-
nesbyrd om Guds trofasthet i oppturer 
og nedturer, i fest og i sorg, i medgang 
og motgang! HAN slipper oss ikke og 
forlater oss ikke!
                   Beste hilsen Vidar

”ORD TIL OPPMUNTRING”
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Knoffsgate 6 - 3044 Drammen

RETURADRESSE:

LEDENDE ELDSTE:
Stein Engen 
Tel: 9269 8696
stengen@online.no

KONTORMEDARBIDER
Susanne Schiager Ferreira
Tel: 32 83 00 70 / 950 01 465
post@elvebyenfamiliekirke.no

BARNELEDER
Monica Hagen Tolås.  Tel: 450 04 503
barneleder@elvebyenfamiliekirke.no

OMSORGSRÅDET
May- Lise Standal Tel: 40318488 
Gunnar Standal Tel: 92089855

MENIGHETENS KONTO: 
2220.29.03316

ELVEBYEN FAMILIEKIRKE
KNOFFSGATE 6   -  3044 DRAMMEN   -  32 83 00 70 - www.elvebyenfamiliekirke.no

Alle landene som vi i Familiekirken 
er engasjert i med misjonsarbeid, er 
sterkt rammet av Korona-utbruddet. 
Selve episenteret har jo vært og er 
KINA, og landet er fullstendig lukket 
nå. Selv om man nå begynner å løsne 
på restriksjonene i landet og livet 
gradvis begynner å falle tilbake i 
vanlig rutine, er fortsatt mye usikkert. 
Myndighetene har også brukt den-
ne tiden til å slå ned på kristen 
virksomhet. I februar kom en ny lov 
som forbyr kristne begravelser. Kirker  
rives og pastorer og ledere arresteres. 

INDIA opplever nå full ”lockdown”. 
Det betyr at ingen får gå utenfor huset 
sitt. Blir man tatt i å gå på veien får 
man juling av politiet i tillegg til bøter. 

Våre venner i Padrauna er bekymret 
og urolig for hvordan de skal klare å 
skaffe seg nok mat.

I BRASIL spres også viruset seg og 
antall smittede og døde vokser for 
hver dag. Enkelte byer stenger ned alt 
untatt matbutikker. Sports-stadioner 
gjøres om til feltsykehus.

I JAPAN er bibeltrykkeriet fortsatt i 
full drift, så bibler trykkes og sendes 
ut. Landet ser ut til å ha hatt kontroll 
på spredningen av viruset, men folk 
er engstelige. Alle skoler har vært 
stengt sidene februar.

Husk å be for alle våre medarbeidere 
på misjonsfeltene våre.

Misjons nytt


