Ukemail uke 10-2018
Trofast kjærlighet.
Møteleder Sonja ønsket oss velkommen til møte siste vinterferiehelgen og vi merket Guds
nærvær fra første stund. Sonja fortalte blant annet om hvordan hennes fokus rundt
menighet hadde forandret seg. Før handlet det en del om hva hun kunne få ut av det å være
tilstede. Etter hvert skjønte hun at det betydde mye for andre at hun var der. Sonja påpekte
at hun ikke visste hva hun skulle ha gjort om hun ikke hadde hatt menigheten å gå til,
spesielt i vanskelige tider.
Jens Ottar Theisen fortsatte så på siste undertema i serien: «Menighet. Hvorfor?». Jens Ottar
viste på en god måte riktigheten og nødvendigheten av å tilhøre en lokal menighet. Vi
trenger alle denne lokale menighet slik at vi kan bli oppmuntret og ikke minst korrigert. Den
perfekte menighet finnes ikke og det blir viktig at vi kan omgås hverandre på godt og ondt og
ha en takhøyde for tilgivelse og tålmodighet.
Tjenestegavene, apostler, lærere, hyrder osv er ikke gitt kun til den universelle menighet.
Meningen er at disse gaver skal være virksom i hver lokal menighet. Men det tar tid å være
med å fremelske og utvikle disse gaver og de som bærer disse gaver skal bære dem som
tjenere. I Guds menighet skal de som er ledere ikke herske, men sette de andre høyrere enn
dem selv. Her har mye gått galt og vi trenger visdom til å håndtere tjenerperspektiv opp mot
respekt.
Det ble en god forbønnstund denne søndagen og det var en atmosfære av Guds kjærlighet
over hele forsamlingen. Flere søkte forbønn og vi kjenner noe godt og friskt som er i ferd
med å gjøre noe med vår innstilling til hverandre. Vær tålmodig og la Gud arbeide.
Veldig kjekt å se flere nye denne søndagen. Ta vel i mot dem som nå kommer til oss. Vi
kommer til å bety mye for langt flere enn det vi gjør pr i dag.

To søndager med ettermiddag/kveld: «Fem over 5» og Lovsangskveld i Sion.
Søndag 11.mars kl 1705 er vi samlet til «Fem over 5». Her er det Sølvi og Trygve som
regjerer og Trygve tar denne søndagen del 2 av barnesanger fra søndagskole og menighet.
Her får alle utdelt tekst og Trygve tar oss med gjennom en sangskatt som er i ferd med å gå i
glemmeboken. Trygve har korte stemningsrapporter rundt de sangene som synges.
Søndag 18.mars kl 1900 MERK TIDEN!!! er det tid for Lovsangskveld i Sion. Vi får besøk fra
lovsangsgruppen i bedehuset Karmel Blomsterdalen. Dette gleder vi oss til og
lovsangsgruppen i Sion medvirker også med nyere sanger som er under innøving.
Ha en velsignet uke og vit at det betyr mye for andre at akkurat du er til stede!
Hilsen Trygve B.
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