Nyttårsmail årsskiftet 2017-2018
Fullt hus på Sion på julaften!
Vi var litt spente på hvordan fremmøte på Sion ville være denne julaften fordi Karmel dette året
valgte å ha eget arrangement noe som var helt naturlig. Det var derfor en glede å se Sion fylt opp og
vi måtte sette inn noen stoler ekstra.
Arne ledet julegudstjenesten med stødig hånd og folket sang godt med i både gamle og nye
julesanger. Godt å ha Hanne, Arne og Håvard med på vokal og instrumenter i tillegg til Trygve på
piano. Dette fungerte godt og med god lyd og fin pynting, ble det hele en god opplevelse.
Trygve startet sin julepreken med å synge sangen: Pappa jeg er trøtt av leken. Denne sangen handler
om en julesamtale mellom en far og en sønn, og Trygve sang denne sangen i et julespill i Karmlel for
ca 45 år siden. Utrolig hva som sitter når det i sin tid ble krevet at en skulle kunne tingene utenatt.
Trygve fortalte så en fortelling om en et barnebarn som ønsket seg en spesiell ting til jul fra sin
bestemor, men fikk bare et par sokker.. Hun ble skuffet og la sokkene inn i skapet. Så ringte
bestemoren og spurte om barnebarnet var fornøyd med presangen. Bestemoren skjønte at
barnebarnet ikke hadde sjekket hva som lå inne i en av sokkene. Der lå en 500-lapp og med denne
kunne barnebarnet kjøpe seg det som hun ønsket seg.
Poenget med fortellingen er at det er viktig å sjekke ut hva julens største gave, Jesus Guds sønn,
inneholder. Mange velger å legge dette fra seg fordi dette med Jesus synes å virke ganske traust og
kjedelig — og de går glipp av hva denne store gaven til menneskene egentlig inneholder. Ja, mange
av oss kan opplyse at vi etter mange år som kristne gjør erfaringer av nye ting som Jesus er for oss og
har for oss.
Til slutt var det tid for: «O helga natt» med Trygve og playback og avslutningsvis «Deilig er jorden».
Dette arrangementet har mye for seg og det var en glede å se flere som jeg ikke kan huske å ha sett
på Sion tidligere.

Oppstart 2018 med bønn i fokus.
Søndag 07.jan kl 1100 kommer Annie Shcoug til oss igjen. Hun er en herlig og ærlig formidler som
alltid har med seg noe som vil ha betydning for livene vi lever. Denne søndagen er oppstarten på den
årlige bønneuken som vi dette året har sammen med Karmel. Se nettsiden vår for opplegg.
Søndag 14.jan kommer Siri Kalvatne fra Salt Bergenskirken til oss og hun kommer nok til å ha
hverdagsformidling av Guds rike som et av flere element i sin tale til oss. I forlengelsen av dette
møtet har vi et kort menighetsmøte der vi ser på hvilket nivå vi skal legge oss på når det gjelder
driftsstøtte til Evangeliesenteret som etablere seg i Bergen så snart det er praktisk mulig.
Tirsdag 16.jan kl 1900 samler vi alle som har oppgaver i Sion til kvelds og inspirasjon i oppstarten av
2018. Her er innkalling sendt ut. Skulle du kunne tenke deg å være med i oppgaver, så kom gjerne og
være med oss denne kvelden.
Ha en velsignet uke og husk at Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid.
Hilsen Trygve B.
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