Ukemail uke 13-2017.
Dreamcenter Bergen på besøk i Sion.
Møteleder Trygve kunne ønske en fin forsamling velkommen til et innholdsrikt
formiddagsmøte på Sion sist søndag. Her var mye program, så etter innledende informasjon,
sang Trygve en gammel sang fra sin maskinskrevne sangbord, før vi inviterte til nattverd.
Nattverd har vi hver måned i Sion og det er herlig å få være med på et minnemåltid om en
person som lever i dag. Nattverd er en av de helt konkrete ting Jesus har bedt oss om å
gjøre.
Denne søndagen var det Dreamcenter Bergen med Trond Taule i spissen, som var på sitt
årlige besøk i Sion. De har en krevende økonomisk situasjon, men klarer likevel å drifte
foreløpig, men her tas lite eller ingen lønn ut fra dem som arbeider der. Sion tok opp et offer
til virksomheten og anbefaler de som har anledning å støtte Dreamsenters viktige
virksomhet. Info ligger på våre nettsider.
Vi fikk høre inspirerende vidnesbyrd fra noen av dem som med Trond og det er herlig å høre
hvordan Jesus får arbeide når mennesker tillater Ham å ta tak i livene deres. Gud forsørger
og vet akkurat hva vi trenger hver dag. Gruppen sang også og her fikk vi høre sanger som det
er lenge siden vi har sunget sammen, men tekstene satt fremdeles…
Trond tok utgangspunkt i Mat. 11.28: «Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge
byrder, så vil jeg gi dere hvile. Det er mange krav om å være perfekt for tiden og det griper
inn i alle generasjoner. Trond var helt klar i sitt budskap, der det fremgikk at ting kommer
aldri til å bli helt perfekt over tid her nede på jorden. Her vil alltid være uoverensstemmelser
også i de mest perfekte ekteskap og det er viktig at vi erkjenner dette, senker skuldrene og
skjønner at livet har både opp og nedsider.
Gud leter etter mennesker i dag og Trond viste oss gjennom de tre fortellingene i Lukas 15 at
Gud har et fokus på dem som inntil videre mangler.

De neste to uker på Sion og Påske litt lenger frem!
Søndag 02.apr «5 over fem» er det klart for ettermiddagssamling der vi får besøk av
ungdomspastor Miriam Berg fra Credokirken. Dette er en samling med lave skuldre og NOISbandet har lovsangen. Her blir rikelig tid til en godprat og lett bevertning i etterkant. Inviter
med og ta gjerne utskrift av plakat til ditt postkassestativ når plakat kommer på nettet.
Søndag 09.apr Palmesøndag kl 1100 taler vår egen Anne Lise Theisen til oss. Hun er i
ledergruppen i Sion og er god på å snakke sant om livet og en Gud som bærer.
Søndag 16.apr 1.Påskedag kl 1000 starter vi med påskefrokost med medbragt og fortsetter
med delemøte kl 1100, et delemøte med Påskefokus.
Ha en velsignet uke og lær deg å leve uten at alt trenger å være perfekt… Tb
Skagevegen 82
5258 BLOMSTERDALEN

www.sionblomsterdalen.com
www.facebook.com/SionBlomsterdalen

