Ukemail uke 40-2017
Deltagelse på LED-Hordaland.
Vi var en fin flokk fra Sion til stede på LED-Hordaland sist lørdag i Pinsekirken Tabernaklet.
Her var vi sammen med ledere fra hele Hordaland og fikk en meget inspirerende dag
sammen. «Å gjøre Jesus synlig for dem som ennå ikke tror» var hovedfokus og vi fikk virkelig
mye å tenke på. Her var det korte innlegg fra mange ledere rundt om i Norge og
Jesusbegeistringen kom klart frem. Er vi begeistret for Jesus, vil dette også påvirke hva vi
formidler i vår hverdag.
Flott Høstfest som treffer målgruppen!
Sion var pyntet og dekket til fullt hus sist søndag og vi fylte til slutt så godt som alle setene.
Her var mange vi ikke har sett før og en stor andel av dem som var der hører ikke til Sion.
Lukas Theis m pianist fra Kongshaug leverte innledningsvis både populærmusikk og lovsang.
Koldtbordet var rikelig dekket og mye for enhver smak var bragt inn av Sions medlemmer. På
veggene hang fotomontasjer fra rundt 1970 til år 2000 og var mange i forsamlingen som fikk
se seg selv i betraktelig yngre utgave. Montasjen henger to søndager til.
Gjest i sofaen på denne festen var politioverbetjent Bente Liland. Det ble en god og uformell
prat om et politi-liv i tjeneste for mennesker som på ulike måter kommer i kontakt med
Politiet. Det ble en nær og god samtale og vi fikk mye med oss som vi også kan med inn i
egne liv. Å skape trygghet og atmosfære for de vanskelige samtalene er noe vi alle kjente
gikk inn. Bente stortrivdes hos oss og vi takket henne for det store arbeid hun har utført i
det forebyggende arbeid i Fana og Ytrebygda gjennom alle disse årene. Mannen hennes og
alle barna arbeider også i politiet så her nok foreldrene vært gode rollemodeller..
Lovsangsgruppen hadde mot avslutningen to sanger før Trygve avrundet med noen tanker
utfra salme 103: «Min sjel lov Herren og glem ikke alle hans velgjerninger». Bildene på
veggene viste oss at Sion har betydd mye for mange, men hvor er alle disse nå og hva tenker
de? En kvinne i bibelen, Hagar, fikk spørsmålet: «Hvor kommer du fra og hvor er du på veg?»
Dette er et spørsmål som går til oss alle og vi ble utfordret på å besvare spørsmålet. Vi er
ønsket av Gud og Sion står der for dem som vil. Helt til slutt sang vi sammen kveldsbønnen:
«Jeg folder mine hender små». Her sang hele forsamlingen med, både de som tror og de
som ennå ikke tror.
Høstferie med egne forkynnere de to neste søndager.
Søndag 08.okt kl 1100. Trygve Birkeland. Tema: «Livslang etterfølgelse». Nattverd.
Søndag 15.okt kl 1100. Jens Ottar Theisen. Evangelisten vår som betjener i forbønn.
Ha en velsignet uke og glem ikke alle Herrens velgjerninger mot deg.
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