Ukemail uke 3-2018
Skjulte skatter i mørket.
Møteleder Per Einar kunne ønske velkommen til et innholdsrikt møte som fant sted innenfor en
tidsramme, mye kortere enn forrige søndag. Dette er det interessante med Sion. Du kan aldri være
sikker på hvordan møtene blir. Flott at vi tillater oss å ha slik variasjon.
Per Einar innledet med å sitere ordet om at: «Et glad hjerte gir legedom til hele kroppen». Det er bra
å ha et hjerte som gleder seg og vi har fulle muligheter til å kunne oppleve dette om vi kaster på
Herren det som tynger oss.
Per Einar intervjuet også Einar Milde om bønneuken som vi hadde sammen med Karmel i uken som
gikk. Det ble en god opplevelse og Einar oppfordret oss til å prioritere bønnesamlinger. For ham har
disse samlingene vært viktig og vi gjentar dette bønnesamarbeidet til neste år.
Siri Kalvatn var søndagens taler. Hun jobber i et konsulentselskap og er svært aktiv i Salt
Bergenskirken. Hun har en herlig trygg og rolig måte å formidle sitt budskap på og hun ville gjerne
inspirere oss til å søke Gud dypere i bønn. Det opplevde vi at hun lyktes i. Vi lever i en tid der ting til
stadighet tar vår oppmerksomhet og mobiltelefoner, facebook og bilder etc popper stadig opp og vi
er pålogget store deler av døgnet. Hva gjør dette med våre sjanser til å søke Gud gjennom
hverdagene? Det er ingen tvil om at vi faktisk må gjøre noen taktiske valg for rydde plass til å dyrke
den personlige relasjonen med Gud. Ja, her finnes så mye som vil påvirke oss at vi trenger stillhet
også etter at ting er slått av, før tankene faller til ro og vi kan lytte til Guds formidling. Vi fikk mye å
tenke på og Guds skjulte skatter i mørket, er tilgjengelige for oss. Men vi må stille vår mottager inn
på de frekvenser Gud sender på.
Etter møtet hadde vi et kort menighetsmøte Sion gikk inn for å støtte Evangeliesenterets etablering
av mottakskafe i Bergen med en fast månedlig sum.

Viktig medarbeidermøte på tirsdag.
Tirsdag 16.jan kl 1900 er det medarbeidermøte på Sion med god mat og fokus på innholdet i dette
halvåret og hvordan vi kan gjøre Sion til noe enda bedre for dem som alt er der og trekke til oss dem
som ennå ikke tror.

To søndager med Sions egne forkynnere.
Søndag 21.jan kl 1705 har vi «Fem over 5» med litt lavere skuldre og god tid til en god prat rundt
kaffebordet. Sølvi og Trygve «regjerer» og Trygve tar oss med inn i sangskatten av barnesanger fra en
oppvekst i Karmel og senere på Sion. Her blir det korte stemningsbeskrivelser rundt sangene og
tekster deles ut slik at alle kan synge med. Inviter med til en litt annerledes samling.
Søndag 28.jan kl 1100 taler Trygve Birkeland. Han innleder en temaserie med tittel: «Menighet:
Hvorfor?» Anne Lise Theisen, Jens Ottar Theisen og Per Einar Rotvoll kommer til å undervise videre
om dette tema utover vinteren.
Ha en velsignet uke og bli interessert i de skatter Gud har for deg fremover. Hilsen Trygve B.
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