Ukemail uke 20-2017.
Stor oppslutning om grilling sammen med barnehagen.
Det fyltes opp både ute og inne etter hvert som grillede pølser og hamburgere var ferdig til servering
på Sion sist torsdag. Trygve grillet i grillhytten og flere andre fra menigheten var med og tok et tak for
å betjene den store forsamlingen av barn, søsken og foreldre med tilknytning til barnehagen. Vi var
nok for få fra menigheten, men dette er en gest som foreldrene setter stor pris på.

Israelstur våren 2018.
«Fem over 5» sist søndag var ikke fullt så godt besøkt og mange er i konfirmasjoner disse bortreiste
maisøndagene. Nois ledet lovsangen og leverte nennsomt og salvet. Utrolig bra at bare 3 unge kan
tilpasse seg hverandre musikalst på en slik god måte.
Gro fortalte med stor entusiasme om neste vårs store happening da vi arbeider konkret med å få til
en Israel-tur med folk fra menigheten og folk fra vårt nettverk. Dette blir en tur som kombinerer
historiske befaringer og opplevelser med ferie og sol og vi skal kun bo på 3 hoteller i de 12 dagene vi
er der nede. Turen er med andre ord ikke så hektisk som mange av disse turene ellers er lagt opp.
Gro har førstehåndskjennskap til landet og dette blir en tur med topp reiseleder fra Duveskogs
reiseselskap og turen går til og fra Flesland.
Vi har 35 plasser tilgjengelig og om vi ikke fyller disse plasser opp, kontaktes Klippen Loddefjord og
Evangeliekirken. Her er det bare å starte planleggingen og litt lengre frem i tid er vi klar med konkrete
datoer, priser og påmelding. Om du allerede nå vet at dette er noe du vil prioritere å være med på, så
gi gjerne et ord til Gro om dette allerede nå.Vi kommer selvfølgelig til å gjenta denne info i et møte
når alt er klart.
Trygve leste kort fra Salme 121 der det retoriske spørsmål stilles: « Jeg løfter mine øyne opp til
fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Salmisten visste jo svaret. Hjelpen kom ikke fra fjellene, men
fra ham som skapte fjellene, himmelens og jordens skaper. Han sover og slumrer ikke, men passer på
oss og sikrer oss gjennom både dette livet og like inn i evigheten.

Mary Felde på Sion!
Først kommer 17.mai og folk er velkommen til å gå sammen med Barnehagen i toget fra Liland skole
der oppmøte er kl 1100. (Tone og Trygve er i Os denne dagen)
Søndag 21.mai kl 1100 taler Mary Felde i Sion. Hun arbeider internasjonalt og underviser prester,
pastorer og ledere både i Afrika og Østen. Nå for tiden er fokus den nye pakt og hun har akkurat
levert en lærebok: «Lev livet i en bedre pakt.» Hun er grundig omtalt i siste «Troens bevis». Dette blir
enda et møte med en forkynner som er ny for oss på Sion. Gjør dette møtet godt kjent for som dere
skjønner er der god plass på Sion disse mai-søndagene…
Søndag 28.mai kl 1100 taler Trygve Birkeland. Det blir et hyrdebudskap som du kan anvende i din
hverdag. Det er også nattverd i dette møtet.
Ha en velsignet uke og la Herren få slippe til og være din hjelper!
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