Ukemail uke 11-2017.
Søndag for hverdag!
Det var flere som var syke eller bortreiste denne søndagen, men likevel var en fin flokk
samlet på Sion sist søndag. Vibekke ledet møtet på sin trygge og effektive måte og lovsangen
bestod av Trygve og Yngve på plattformen. Men tross et lite lovsangsteam, så er det en
opplevelse og oppleve at folk synger med som bare det.
Trygve var søndagens taler og hadde overskriften: «Søndag for hverdag». Her skulle det
snakkes om vekselvirkningen mellom søndag i menighet og vårt liv i hverdagen. Vi trenger
menighet for å bli undervist, motta og gi omsorg, bli inspirert og korrigert, ja av og til
irettesatt. Gud vil menighet og den lokale menighetstilknytning er hjemlet i den praksis de
første kristne utøvde der Paulus og hans medarbeidere reiste rundt og tok ut for dem eldste
og ledere på hvert nytt sted de ankom.
Vi trenger hverdagene for å anvende det vi har fått på søndagen, eller i nærfellesskapet og i
hverdagen er vi med å gjøre Jesus synlig gjennom vår væremåte. Jesus er verdens lys og
Jesus gir dette oppdrag videre da han sier at vi er verdens lys. Vær lys på en god måte. Sett
ikke på fjernlyset og risiker at motgående trafikk blir blendet og kjører i grøften, for å
anvende et forståelig bilde.
La radaren gå i hverdagen og i menigheten for å sjekke ut om noen trenger litt hjelp eller
bare litt oppmuntring. Gjør gode ting mot folk som ikke kan gi tilbake der og da og opplev
det Gudommelige prinsipp om at den som velsigner, skal selv bli velsignet.
Be Gud gi deg ører så du kan høre at høsten roper på deg, feir hver gang såkornet går i
jorden og tenk at du kan være med å bringe mennesker nærmere et møte med Jesus. Vi
tenker ofte at vi må få be frelsesbønn med folk for at våre fremstøt skal være vellykket, men
det å føre mennesker i retning av Jesus er også en oppgave som kanskje videreføres av andre
enn deg..

Tid for Vårfest søndag 19.mars kl 1600.
Vårfesten, der vi inviterer bredt ut, får besøk av Kjell Grønner som har bosatt seg på sine
eldre dager i Ytrebygda. Han startet tensingbevegelsen for ca 50 år siden og har vært
fengselsprest og alltid hatt et hjerte for de utslåtte og dem som er nederst på rangstigen.
Kalfarkollektivet og Kalfarhuset ettervernsenter er tiltak som ble startet av Grønner og dette
er gode rusbehandlings og etterverntiltak som lever i beste velgående i dag. Velkommen til
en herlig ettermiddag med god mat, diverse innslag og mye sosialt samvær. Send gjerne inn
bilder på face til Emile Westerlund hvis du har liggende bilder fra tidligere tider på Sion.
Søndag 26.mars kl 1100 kommer Dreamsenter og Trond Taule på sitt halvårlige besøk. Her
blir det vitnesbyrd og Trond har hovedinnlegget.
Ha en velsignet uke og la søndagen inspirere deg til Jesusliv i hverdagen. Hilsen Trygve B.
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