Ukemail uke 1-2017.
Fullt hus på julegudstjenesten!
Møteleder Arne kunne ønske et fullsatt Sion velkommen til et julepyntet Sion på julaften
2016. Kristin leste juleevangeliet og deler av lovsangsteamet pluss Anneli på piano, ledet den
store forsamlingen gjennom både kjente og litt mer ukjente julesanger.
Anneli og Robert Kaino leverte noen nydelige julesanger og deres måte å gjøre disse sanger
til sine egne, ble satt stor pris på. Her var variasjoner og akkorder som vi sjelden får høre på
Sion. Ellers medvirket både Hanne og Trygve med soloinnslag.
Trygve holdt juleprekenen og tok utgangspunkt i den etterrettelighet som ligger i
julebudskapet. Det kan være litt diskusjon omkring tidspunkt for Jesu fødsel og på hvilken tid
av året det skjedde, men ingenting kan angripe det fakta at: «Det skjedde i de dager!» Ingen
person er født inn i denne verden med de konsekvenser som Jesu fødsel fikk. Ingen har
virket i så kort tid og satt så store spor etter seg. Ingen, verken før eller siden, har fått så
mange etterfølgere verden over og budskapet har stått seg gjennom alle disse årene.
Evangeliet ble klart forkynt og ingen som var på Sion denne julaften kan si at de ikke fikk vite
at frelsen kun finnes i møte med Jesus, Guds sønn vår frelser. Korset og graven er tom og
Jesus lever. Takk til alle som medvirket til dette flott arrangementet!

Da er 2017 i gang: Annie Schoug og Tanja Rønhovde på Sion!
Søndag 08.jan kl 1100 kommer Annie Schoug til Sion igjen. Hun har alltid et relevant budskap
og er ikke redd for å ta opp tema som det sjelden snakkes så mye om. Velkommen med
forventning og åpne hjerter.

Uke 2: Bønneuke i Sion.
Mandag 09.jan kl 1930 er menighetene i Ytrebygda invitert til bønnemøte på Sion. På onsdag
kl 1930 er vi alle velkommen til Karmel sitt bønnemøte. Der er også flere samlinger og dette
vil bli omtalt i egen mail fra Anne Lise R. Vi ber for menighetene og for bydelen vår!
Søndag 15.jan kl 1100 kommer Tanja Rønhovde til oss. Hun er et nytt bekjentskap for oss.
Hun er med og leder Credokirken sammen med sin mann Olav og har opplevd en ny
frimodighet over livet sitt de siste årene. Det blir en spennende søndag i Sion.

Tirs. 17.jan kl 1900. Arbeids og inspirasjonsmøte for medarbeidere i Sion.
Velkommen til møteledere, lovsangere, møteverter, teknikere og andre som har faste
oppgaver i Sion. Vi samtaler og går gjennom rutiner og ser på satsninger våren 2017.
Ha en velsignet uke og ta Gud med i planleggingen av 2017!
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