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MAI 2020

«Må så håpets Gud fylle dere med all glede 
og fred i troen, så dere kan være rike på håp 

ved Den hellige Ånds kraft». 
Romerne 15.13
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Noen tanker
«Du må komme inn i overflods
livet», sier vi noen ganger i kjent 
kristen sjargong. Men hva menes 
med overflodsliv? I det gamle 
testamentet var det mye snakk om 
overflod av korn og most, rikdom, 
sauer og kameler. Fortsatt i dag 
finnes det steder i verden hvor 
rikdom blir målt i antall kameler, 
som f.eks på Strøtvet. 

Finnes det en overflod som ikke 
er målt i eiendom, penger og 
status? En overflod som ikke 
er avhengig av oppgangstider, 
aksjekurser, avkastning og formue? 
Det er ikke så lett å tenke seg i 
vår materialistiske verden. Vi liker 
å fremstå som vellykket og med 
tilgang til overflod av midler uten å 
gå tom. 

Når Kongens konge, og Herrenes 
herre kommer inn verden så bringer 
Han med seg en ny dimensjon av 
rikdom og overflod.  Hør noen 
av Jesu ord: «Salig er de fattige i 
ånden, for himlenes rike er deres».  
«Samle dere ikke skatter på jorden, 
hvor møll og rust ødelegger, 
og hvor tyver bryter seg inn og 
stjeler. Men samle dere skatter i 
himmelen». «Tyven kommer bare 
for å stjele, myrde å ødelegge. Jeg 
er kommet for at dere skal ha liv og 
ha over flod». 

Mange av verdens rikeste menn  esk
er har absolutt ikke startet med to 
tomme hender og jobbet seg hardt 
og systematisk oppover, slik vi ofte 

liker å tenke. De er styrt rike ganske 
enkelt fordi de har en rik far.  Han 
har så gitt de av sine rikdommer 
som de kan forvalte videre, med 
større eller mindre hell. 

Når jeg sa ja til Jesus ble jeg også 
sønn av en rik Far. Hans rikdom 
er utømmelig og er ikke påvirket 
av nedgangstider og svingninger 
på børsen. Han har lovet at når vi 
stoler på Ham skal vi ikke bekymre 
oss for mat, drikke eller klær. Han 
har omsorg for oss. Det gjelder ikke 
bare materialistiske ting. Vi er også 
blitt rike på håp, glede og fred! 

Rom. 15.13: «Må så håpets Gud 
fylle dere med all glede og fred i 
troen, så dere kan være rike på håp 
ved Den hellige Ånds kraft». 
Likevel kan vi føle at vi mangler 
både håp, glede og visdom. Da har 
vi en fantastisk Far som ønsker å gi 
gode gaver til sine barn som ber 
Ham om det. 

Gud lengter etter å få vise at Hans 
rikdom er tilgjengelig for deg. Husk 
at Han sa til sønnen som vendte 
hjem igjen; alt mitt er ditt! Når vi 
begynner å ane hvilke rikdommer 
som er tilgjengelige for oss så blir 
det også letter å dele med andre. 
Når Guds overflod får fylle våre liv 
kan vi si: «Sølv og gull eier jeg ikke, 
men det jeg har, det gir jeg deg: I 
Jesus Kristi nasaseerens navn - stå 
opp å gå!»

For eldsterådet, Jarle G. Tolås

”O
VE

RF
LO

D
 A

V 
LI

V”



3 

Kjære alle sammen. 
Norge opplever fortsatt en tid med 
mange restriksjoner. Spesielt slår 
det hardt ut for kultur, sport og 
menighetsliv. Vi i EFK har tatt vårt 
ansvar som kristne, og gjort det vi kan 
for å være med på dugnaden med å 
stoppe spredning av virus. Vi har derfor 
avlyst alle samlinger og turer, foreløpig 
til 15. juni. Vi håper vi da kan komme 
i gang igjen i hvert fall med noen 
mindre samlinger, men vi må foreløpig 
avvente myndighetenes utspill.

Samtidig fortsetter vi å bruke denne 
situasjonen til å nå mennesker med 
evangeliet om Jesus. Nå via internett. 

Vi er veldig takknemlige for at vi 
klarer å komme ut med gudstjenester 
på nettet hver søndag, og med 
diverse quiz, oppmuntringer og info 
innimellom. Vær med å be om at disse 
sendingene skal berøre mennesker, 
både i menigheten og utenfor. 

Håper dette gir deg trygghet om at 
fellesskapet består også under og etter 
koronaangrepet. 

Jesaja 41.10

For eldsterådet, Stein

KORONAVIRUS
 og Elvebyen Familiekirke
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Endelig mai!
Mai er en så fin måned. Det begynner å bli varmt i været, noen tøffinger tar 
sitt første bad, det er lyst til sent på kvelden og det er nesten så jeg kjenner 
at jeg blir litt mer glad. 

Hvordan er det med deg? Blir du glad når du kjenner at solen varmer på 
kroppen din?

Nå har endelig mange barn fått begynne på skolen igjen og mange av de 
minste barna har fått begynne i barnehagen. Det er jammen bra, for det kan 
bli veldig ensomt uten å treffe vennene våre. Å være med venner gir meg litt 
av den samme følelsen som når solen skinner på kroppen; jeg blir glad inni 
meg. Kjenner du det sånn også?

Det kjennes litt som denne sangen… Kan du 
den?

Jeg blir glad når jeg tenker på vennene mine 
og jeg savner dem når jeg ikke får vært sam
men med dem. Jeg savner de gode samtal
ene og det å le sammen. 

Men du, vet du at Jesus er din venn?  
I Bibelen står det at Jesus sa: «dere er mine 
venner…». Vi er venn med selve skaperen. 
Han har lyst til å være med oss, fordi han elsker oss. Og Jesus vet hva kjær
lighet er. Jesus sier også: «Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet 
sitt for vennene sine» Og det var jo akkurat det han gjorde for oss på korset.

Jesus forteller oss også at vi skal «elske hverandre». Det betyr at vi skal være 
gode mot vennene våre og ta vare på de. Kanskje det betyr at du skal over
raske vennen din med en hyggelig ting? Et brev, en blomst, en godis?
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side	2		
Her	har	du	noen	oppgaver	du	kan	gjøre.	

Oppgave	1:	Ordkrøll	

Kan	du	se	hva	det	skal	stå	her?	

	

	

	

Eller	her	kanskje?	

	

	

	

	

Oppgave	2:	Har	du	fulgt	med	på	søndagsskolen	ONLINE	i	det	siste?	
Da	kanskje	du	kan	svare	på	noen	av	spørsmålene	under?	

a) Hvem	var	det	som	kom	først	til	graven?	
b) Hvilken	disippel	til	var	det	som	ikke	trodde	før	han	fikk	ta	på	sårene	til	Jesus?	
c) Er	Bibelen	slutt,	når	Jesus	reiser	opp	til	himmelen?	
d) Hvorfor	måtte	Jesus	egentlig	dø	på	korset?	
e) Hva	skjedde	med	forhenget?	
f) Hvor	mange	testamenter	er	det	i	Bibelen?	Og	hva	kaller	vi	dem?	
g) Hvem	sa:	..	«Kast	garnet	over	på	andre	siden…»,	og	hva	skjedde	i	denne	

historien?	

Oppgave	3:	Ta	bilder	hvordan	du	feirer	17.	mai	i	år.	
Kanskje	du	kan	lage	et	lite	17.	mai-tog	sammen	med	de	du	bor	sammen	med?	
Selv	om	dagen	ikke	blir	helt	som	den	pleier	kan	den	bli	veldig	fin	�	

Ta	gjerne	bilder/film	av	hva	du	driver	med	om	dagen	og	send	de	til	
barneleder@elvebyenfamiliekirke.no	sammen	med	svarene	på	de	andre	oppgavene!	

	

Gleder	meg	veldig	til	å	se	dere	snart	!!�	

Hilsen	alle	barnelederne	i	Familiekirken.	
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Oppgave 1: Ordkrøll
Kan du se hva det skal stå her?

Oppgave 2: Har du fulgt med på søndagsskolen ONLINE i 
det siste?
Da kanskje du kan svare på noen av spørsmålene under?
a) Hvilken disippel var det som ikke trodde før han fikk ta på sårene til  
 Jesus?
b) Er Bibelen slutt, når Jesus reiser opp til himmelen?
c) Hvorfor måtte Jesus egentlig dø på korset?
d) Hva skjedde med forhenget?
e) Hvor mange testamenter er det i Bibelen? Og hva kaller vi dem?
f) Hvem sa: .. «Kast garnet over på andre siden…», og hva skjedde i  
 denne historien?

Oppgave 3: Ta bilder fra din 17. maifeiring i år 
(barneleder@elvebyenfamiliekirke.no)
Kanskje du kan lage et lite 17. maitog sammen med de du bor sammen 
med? Selv om dagen ikke blir helt som den pleier kan den bli veldig fin.

På Facebook har vi to grupper; «Søndagsskolen i Elvebyen Familiekirke» 
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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Vi opplever en verden 
i krise. En krise som 
for noen handler om 
ensomhet og isolasjon. 
For andre handler det 
om å miste arbeid og 
inntekt. Noen opplever 
å bli alvorlig syke. For 

de verst rammede handler det om liv 
eller død. Dette får meg til å tenke på 
det som står i Salme 40: «Jeg ventet 
og håpet på Herren,  han bøyde seg 
til meg og hørte mitt rop. Han drog 
meg opp av fordervelsens grav, opp 
av den dype gjørmen. Han satte mine 
føtter på fjell og lot meg gå med faste 
skritt.  Han la i min munn en ny sang, 
en lovsang for vår Gud». 

Når vi er i vårt dypeste mørke kan vi 
rope på Gud. Så får vi oppleve at vi får 
fast grunn under våre føtter og at det 
stiger en lovsang opp til Herren. Gud 
velsigne deg!  
          Beste hilsen Einar 
 

«Frykt ikke, for jeg er 
med deg! Se deg ikke 
engstelig om, for jeg 
er din Gud! Jeg styrker 
deg og hjelper deg og 
holder deg oppe med 
min rettferds høyre 
hånd» Jesaja 41:10. Den 

siste tiden har mange av oss opplevd 
at hverdagen er snudd på hodet. Vi 
kan ikke komme sammen som før. 
Kirker og skoler er stengt. Flere har 
hjemmekontor og vi kan ikke samles 
med venner og familie. Mange tunge 

tanker kommer og en kjenner seg 
ensom. Spørsmål kommer. Gud hvor er 
du? Har du glemt oss? 

Så kommer Guds ord til oss. Se deg 
ikke engstelig om, vær ikke redd. Han 
har kontroll. I går i dag til evig tid 
den samme Jesus er. Frykt ikke, jeg 
er med deg nå i dag uansett hvordan 
det kjennes. Dette er et av løftene 
Jesus gav oss. Derfor, løft blikket 
oppad  Han ser deg der du er. Det er 
trygt og godt å vite. Jeg ønsker alle i 
menigheten vår en rik og velsignet mai 
måned.  
     Beste hilsen May-Lise 
  
 

«La ikke hjertet bli grepet 
av angst. Tro på Gud og 
tro på meg!» sier Jesus i 
Johannes 14:1. Dette er 
et vers jeg ofte tenker på 
når livet stormer rundt 
omkring. Og jammen er 
det en merkelig tid. 

I skrivende stund er jeg og familien 
i karantene, og plutselig ble dagene 
enda litt rarere. Men, vi har en Gud 
som er større enn alle ting. Jeg vil 
oppmuntre alle til å finne styrke i å 
lese Bibelen og be, være stille med 
Gud på gåtur, høre på podcaster i 
sofaen, og ta telefoner til venner og 
familie. Da kan vi få kjenne troen som 
i barnesangen at “Gud er sterk, når 
jeg er svak… når det stormer rundt 
omkring”.
     Beste hilsen Susanne

”ORD TIL OPPMUNTRING”
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Helt siden nyåret har byggingen av 
det nye daghjemmet i Recife, Brasil, 
holdt på. Da jeg var der i mars, jobbet 
de fortsatt med grunnmuren, men 
de regnet med å være ferdige med 
den innen kort tid. For oss er det 
en stor seier at byggingen endelig 
har startet, men som her, så er også 
de preget av koronakrisen, så siden 
mars har byggingen stått stille. 
Dermed er også det nåværende 
daghjemmet stengt, men de har delt 
ut mat til familiene, for å lindre på 
nøden i denne tiden. Menighetene 
våre i Recife deler også ut mat, fordi 
mange lever av å selge ting på gater 
og på strender for å overleve. Nå er 
imidlertid gatene ganske tomme for 

folk, så da blir det det vanskeligere å 
tjene til livets opphold. Husk på barna 
våre på Nytt Håp i bønn, samt de av 
våre medkristne som lider!

Hilsen Geirr Standal

Misjons nytt

Misjonen er aktive med matutdel ing til 
fattige familier knyttet til prosjektet.


