Ukemail uke 2-2018
Et godt utgangspunkt for 2018.
Møteleder Sonja kunne ønske en stor forsamling velkommen til årets første søndagsmøte. Lovsangen
hadde full besetning og Guds nærvær var der fra første akkord. Nattverdsbordet var dekket og vi var i
gang med et møte som skulle vare en del lenger enn hva vi som er vanlig på Sion. Nådegavene var i
funksjon og både tunger med tydning og kunnskapsord, ble en naturlig del av dette møtet
Annie Schoug var dagens taler og hun uttrykte glede over å være sammen med oss.
Tungemålsbudskapet som kom innledningsvis i møtet, gav grunntonen til talen og viste at Gud var
med og koordinerte det som skulle formidles.
Jesus vår grunnvoll var hennes tema og hun brukte tid på å bygge det som ble sagt på henvisning til
skriftsteder i Bibelen. Et hus er ikke bare det som finnes over bakken. Husets situasjon henger
sammen med hva huset er bygget på. Annie viste til et syn hun hadde hatt for en tid tilbake. Hun ble
ledet ned en trapp i huset til en kjeller hun ikke visste om. Der så hun det solide grunnfjellet og
grunnmuren og støttene som der fantes. Annie fikk etter dette en styrket bevissthet om det gode
fundament som finnes i våre liv når vi tror på Jesus. Denne delen av livene våre er ikke synlig, men er
svært viktig for at vi skal kunne stå i stormene som uansett vil komme.
Etter talen ble det en del formidlinger av kunnskapsord og hilsninger til enkeltpersoner. Dette er
sterk kost for mange, men det kan bevitnes at treffsikkerheten var meget stor med tanke på hvor lite
man kunne kjenne hverandres situasjon. Her er det viktig å ta vare på det som treffer og legge til side
det som synes å være uaktuelt eller lite aktuelt akkurat nå..

Bønneuke sammen med Karmel Blomsterdalen.
Denne uken er bønneuke og vi er i år sammen med Karmel for å løfte bygden vår frem for Jesus.
Opplegg med tema finnes på våre nettsider. Samlingene blir som følger:
Mand. Sion kl 1930. Bønnemøte i salen. Trygve leder.
Tirs. 1200-1400. Bønn på Sion. Jens Ottar leder.
Ons. Kl 1930. Bønn på loftet i Karmel Blomsterdalen Hjellestadv. 9.
Tors. Kl 1130. Formiddagstreff med bønnefokus.
Søndag. 14.jan kl 1100 kommer Siri Kalvatn til oss. Hun er et nytt bekjentskap for oss på Sion og
hører til i Salt Bergenskirken. Hun er medforfatter til den kjente boken «Bro til tro» som er skrevet
sammen med Gina Gjerme. Det er et kort menighetsmøte etter dette formiddagsmøtet.
Søndag. 21. jan kl 1705 er det tid for «5 over fem» med litt enklere opplegg og rikelig tid til en god
prat kombinert med åndelig fellesskap.
Ha en velsignet uke og la din bevissthet om den trygge grunnvoll du bygger på være økende.
Hilsen Trygve B.
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