Ukemail uke 38-2017
Den Gud som ser.
Ja, vi fikk et møte på Sion som så til de grader var fylt med innslag som viste at Gud ser oss
og koordinerer det vi får være med på. Møteleder Anne Lise Theisen tok oss innledningsvis
med til historien om Hagar som møter Gud i ødemarken og gir Gud navnet: «Du er den Gud
som ser.» Anne Lise satte denne fortellingen inn i en gjenkjennbar kontekst og vi satt med en
sterk opplevelse av at Gud ser oss, noe vi skal få tenke positivt og godt omkring.
Lovsangen fulgte opp med «God will make a way», og vi opplevde sterkt Guds nærvær selv
under enkel lovsang og stille og nær lovprisning.
Halvard Hasseløy var med oss denne søndagen og fikk innledningsvis med oss en
informasjonsfilm som viser det store arbeidet som SOS-Ukraina nå er blitt. Her nevnes 30
matstasjoner der over 4000 barn spiser et varmt måltid hver dag. 5 gatebarnsenter for
misbrukte barn. Dag senter for 250 fattige familier. 2500 tonn matpakker pr år. 10
rehabiliteringssentre, sommerleir for over 4000 barn, foruten møtekampanjer, etablering av
nye menigheter og bygging av kirker. Hver måned går 3 trailere fra Norge og denne
måneden går det tre trailere med over 3000 sekker og mange gjenstander fra
Bergensregionen i løpet av uken som kommer. Flott levert på Sandsli sist torsdag.
Det var sterkt å høre alt som oppleves når Gud koordinerer. Vi fikk blant annet høre om da
Gud talte til Halvard om å anskaffe en frysetrailer. De stod og ba inn i 13 meter tom trailer og
bad Gud om å fylle traileren med mat. Bare 48 timer senere kommer det en telefon fra en
nyfrelst bedriftsleder på Sunnmøre som ville gi 20tonn fisk pr gang. Forutsetningen var at
Hasseløy kunne stille med frysetrailer. Han kunne da opplyse om at traileren var nyregistrert
og stod klar for avreise. Her ble det laks, ørret, sild og makrell som siden den gang er blitt en
viktig bestanddel av mat som videreformidles i Ukraina. Aldeles herlig å høre hva Gud gjør.

Dette må du få med deg!
Søndag 24.sep kl 1100 taler Stein Olav Håvardstun i Sion. Han er oppvokst i området og er
pastor i Klippen Loddefjord. En lun og kunnskapsrik formidler som det alltid er godt å høre
på. Det er nattverd i dette møtet.
Søndag 01.okt kl 1600 har vi høstens store happening. Da er det Høstfest for alle
generasjoner og vi inviterer med oss både nye og gjerne folk vi ikke har sett på en stund.
Politioverbetjent Bente Liland blir Trygves gjest i sofaen og Lukas Theis pluss en pianist også
han fra Kongshaug musikkgymnas, blir med oss, med sang, gitar og piano. Vi arbeider også
med en fotoserie som skal henges opp som viser litt av det mange av oss har vært med på i
Sions regi. Ingen påmelding, men gjør en god innsats for å fylle Sion denne ettermiddagen.
Ha en velsignet uke og husk at Gud ser oss. Det er trygt å vite at han vet hvor vi kommer
fra og hvor vi er på veg. Hilsen Trygve B.
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