Ukemail uke 4-2018
En liten reise i kristne barnesanger.
Sølvi ledet an i sist søndags «Fem over 5» som er en litt annerledes arena enn våre vanlige
søndagsmøter. Lovsangerne var med og ledet i både nye og kjente sanger og sangen om Jesu
blod som vi er i ferd med å introdusere, kommer nok til å bli brukt mye fremover.
Sølvi tok oss innledningsvis med inn i historien om David og Goliat. David talte ut frimodige
ord når han ute i felten opplevde at Goliat stilte seg frem og hånet den levende Gud. Ordene
ble hørt både av brødrene og av Saul—og av Gud og Gud gav det som trengtes for at den
store seieren ble vunnet.
Trygve tok så plass på scenen kun med sin gitar i fra 1973 og det var tid for å bli kjent med
sangskatten vi mange bærer med oss fra ulike perioder i livene våre. Trygve hadde skrevet
ned 37 barnesanger som han kom på i farten og vi sang oss gjennom de første 18 korene og
Trygve fortalte kort om stemninger rundt sangene og hva han opplevde inne i seg når disse
sangene ble sunget. Her var sanger både fra Karmel og Sion og det var artig å se at det
underveis var forskjellige som sang med alt etter hvilken sang som var tema.
Noen av disse sangene skapte trygghet i våre hjerter når de ble sunget, men andre var av
ganske oppdragende karakter og skapte noen bilder av Gud som svært streng og lite
imøtekommende. Godt av vi derfor i vår oppvekst hadde ledere som kunne balansere dette
bildet.
Det er greit at vi tar frem disse sangene og repeterer. Ellers forsvinner disse sangene og
fraværet av denne lille kulturskatt vil gjøre oss litt fattigere. Her er stoff til en samling til så vi
får se hva vi går for senere.

Temaundervisning de neste to søndager: «Menighet. Hvorfor?»
Søndag 28. januar kl 1100 har Trygve en tale i en temarekke som vi vil søke å belyse denne
vinteren. Hovedtema er: «Menighet. Hvorfor?». Undertema denne søndagen er: «Hvorfor
tilhøre en lokal menighet?». Her vil vi se litt på bibelens undervisning om menighet og
hvordan menighetene opererte i den første kristne tiden etter pinsedag. I dette møtet får vi
også besøk av en kvinnelig sanger fra Uganda. Hun er en bekjent av pastor Israel som har
besøkt oss hver vår de siste årene. Det er også nattverd i dette møtet.
Søndag 04.feb. kl 1100 taler Per Einar Rotvoll videre over samme hovedtema med
vinklingen: «Vi trenger hverandre.».
Ha en velsignet uke og nynn gjerne på barnesanger som fikk en betydning for deg.
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