Ukemail uke 7-2018
Ledergruppen og Sølvi på LED-18.
Mens det var delemøte på Sion sist søndag, var ledergruppen og lovsangsleder på den store
inspirasjonskonferansen LED-18 på Oslo Conventioncenter. LED startet på torsdag etter lunsj
og varte til søndag etter festmøte. Tema var livslang etterfølgelse.
Det er alltid en opplevelse å få være sammen med så mange personer med lederfunksjoner i
menigheter, ungdoms og barnearbeid, sang og musikk. Her samles folk fra hele
pinsebevegelsen som også har i seg Salt, Hillsong og Intro-menighetene. Vi var vel ca 1700 på
det meste og den store møtehallen med det flotteste som finnes av fastmontert lys og
lydanlegg, var en god ramme rundt de mange samlingene. Her var det temabasert
undervisning og korte innslag fra landets mange utkanter og vi fikk også gleden av å ønske 5
nye menigheter velkommen i fellesskapet.
Det har vært en interessant utvikling i disse konferansene bare de tre siste årene. Da vi
begynte å reise her var konferansene proffe med gode foredrag, men ikke så mye tid til bønn
og lovprisning og betjening. I år fikk vi være med på en konferanse med et sterkt
Gudsnærvær fra første stund. Her var plass til nådegavebruk og forbønn, lovprisning og sang
i Ånden, ja mange fikk nok hjelp og inspirasjon til å fortsette sine tjenester.
Selv har jeg alltid tenkt at jeg har vært åpen for Guds ånd, men jeg oppdaget en lengsel etter
Gud som jeg ikke visste jeg hadde. Her er tydeligvis mer land å innta og den herlige
samhandling mellom alle generasjoner som vi fikk være vitne til, har gitt oss alle som var
med, en vitamininnsprøytning. Vi får være med på noe som vokser nasjonalt og
internasjonalt. Vi ber om at denne veksten også må bli noe som kjennetegner Sion her i
Blomsterdalen.

Temaundervisning og helg med Håkon Fagervik!
Søndag 18.feb kl 1100 fortsetter vi temundervisning rundt: «Menighet. Hvorfor?».
Undertema denne gang er: «Enhet, utfoldelse eller utslettelse?» Dette er en sprek tittel og
vi får høre Anne Lise Theisen som er en herlig formidling av ting som det ikke alltid snakkes
så mye om. Dette gleder vi oss til.

Lørdag-søndag 24-25 feb. Håkon Fagervik på Sion!
Lørdag er det bønn fra kl 1000 før seminaret starter kl 1200-1600. Her er tema: «Bønnens
fantastiske mulighet». Her blir det mat midtveis i seminaret. Søndag starter med
morgenbønn kl 0900 og kl 1100 har vi formiddagsmøte med tema: «Guds gode farshjerte».
Fagervik er grunnlegger av Nordisk bønnesenter i Levanger og taler i alle kristne
sammenhenger over hele landet. Tillat deg å tenke at Gud har noe for deg denne helgen.
Ha en velsignet uke og husk at Gud kan bruke deg--- hele livet. Hilsen Trygve B.
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