Ukemail uke 12-2017.
Fullt hus på Vårfesten!
Per Einar kunne ønske et fullsatt Sion velkommen til en av Sions satsninger denne våren, nemlig
vårfest. Lokalet var flott pyntet og både kjente og ukjente tok plass og lovssangsteamet i Sion startet
arrangementet med den nye sangen: «What å beautiful name». Etter sang og diktlesning ved Rigmor
Larm, var det tid for å ta for seg fra et rikholdig koldtbord med varmretter. Her hadde mange i Sion
vært med å bidra og rettene var mange og utvalgte som vi sier i Bergen. Sølvi sang også sangen:
«Forgiven» og jammen er det herlig å høre henne også alene og ikke alltid sammen med teamet.
Festens gjest var Kjell Grønner og Trygve inviterte ham frem i sofaen på scenen og det ble en alldeles
herlig stund preget av de mange ting Kjell Grønner har fått vært med på gjennom et 82-årig liv.
Kjell var ikke vokst opp i et kristent hjem mens hans bestefar sang kristne sanger som Kjell lyttet til
med interesse. Da Kjell var barn ble foreldrene frelst og opplevde foreldre som om morgenen ved
frokostbordet satt i forventning til Gud og skrev ned hva Gud talte til dem om for dagen som var i sin
begynnelse. Kjell fortsatte med å reise på leirer på Lønningstrand leirsted og fikk snart forståelsen av
at det var viktig at vi levde som, og erkjente at vi var hele mennesker bestående av ånd, sjel og
legeme.
Så fikk i samtalen høre om den lille begynnelse til det som skulle bli en bevegelse som siden spredte
seg til hele Norge og Scandinavia. Det er akkurat 50 år siden Kjell fikk beskjed fra en dame som
mente at Gud hadde talt til henne om at Kjell umiddelbart skulle reise til Hamburg og høre et
ungdomskor fra USA. Det gjorde Kjell, men opplevde at koret sang mye om Gud, men lite om Jesus.
Kjell returnerte til Bergen og som ungdomsprest startet tanken om å starte verdens første Ten-sing
kor. Han ringte til Hagstrøm musikk og spurte om å få låne utstyr og endte opp med at en hel lastebil
ankom med musikkinstrumenter som koret fikk til fri benyttelse. Arbeidet vokste og koret telte i
mange år ca 120 sangere, som var det meste de kunne ha for at arbeidet skulle fungere. I dag er Tensing kor Den Norske Kirkes største ungdomsarbeid.
Så fikk vi høre om en Kjell som ville bli fengselsprest og gikk like til departementet og ba om at det
skulle bli opprettet en fengselspreststilling ved Bergen Kretsfengsel. Så skjedde og dette ble starten
på en lang periode i Kjells liv der fokus ble de utslåtte. Her kan nevnes Kalfarkollektivet og ikke minst
Kalfarhuset ettervernsenter der mange, både unge og voksne har fått hjelp til å gå videre i livene
sine. Det ble en god og nær samtale mellom Kjell og Trygve fra sofakroken denne ettermiddagen og
vi er takknemlige som fikk høre denne livsfortellingen fra en mann som tross sine nesten 82 år
fremdeles har en lidenskap for Jesus og for Guds rike.
Så var det kaffemåltid og en avslutning med informasjon og sang av Trygve. Folk ble motivert til å
besøke oss og følge oss på nettsidene. Ja det ble en ettermiddag med stor trivsel og god formidling.

De neste uker på Sion.
Søndag 26.mars kl 1100 kommer Trond Taule og Dreamcenter på sitt årlige besøk. Her får vi høre
vitnesbyrd og Trond deler ordet med oss. Han har tjent Gud med sitt rusomsorgssenter i en årrekke.
Søndag 02.apr «Fem over fem» kommer Miriam Berg som er ungdomspastor i Credo på besøk og
NOIS-bandet deltar. Ettermiddagskaffen tar du på Sion denne dagen.
Ha en velsignet uke og tenk at Gud har planer for deg uansett hvor du er i alder. Hilsen Trygve B.
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