Oppstartsmail høst 2017
Gode delemøter gjennom hele sommeren!
Det har vært delemøter hver søndag i hele sommeren og en økt oppslutning i forhold til
tidligere somre tilsier at dette tilbudet er noe som bør videreføres. Mange har deltatt med
vitnesbyrd og bønn og Gudsnærværet har vært sterkt. Det har vært godt å komme og godt å
gå hjem, og slik skal det være på Sion selv om budskapet kan være klart og utfordrende.
Det har også vært bønnemøter om mandagene og det har således ikke vært pause i Sions
virksomhet denne sommeren. Bønn bærer alt vi holder på med og det må ligge høyt i vår
bevissthet.
Høstens møteplan er så godt som fylt opp og utenom våre egne forkynnere nevnes: Kari
Haugsvær, Halvard Hasseløy, Stein Olav Håvardstun, Tone Lise Gustavsen, Kai Johansen og
Martin Skagestad (Troens bevis) og Andre Birkeland som er «litt vår».
Ellers har vi i forbindelse med besøket av Halvard Hasseløy besøk av traileren torsdag 14. sep
på Sandsli Videregående. Lovsangskveld, Fem over 5, høstfest og adventskaffe blir det også,
men vi skal tilstrebe og gjøre tingene på en måte som gjør at folk holder og ikke slites ut.

De neste uker på Sion!
Søndag 20.aug kl 1100 taler Trygve på Sion og tittel for talen vil bli noe sånt som: «Bønn-Mer
enn et munnhell». Her vil Trygve med litt uvante vinklinger se på bønn som ikke bare er et
alternativ, men selve løsningen. Velkommen til oppstartsmøte for en god høst på Sion. Det
blir nattverd i dette møtet.
Søndag 27.aug kl 1100 taler vår egen Anne Lise Theisen. Hun har alltid viktige ting og si oss,
gjerne ting som vi ikke alltid snakker så mye om.
Ha en velsignet uke og la bønn bli like naturlig som dine hjerteslag!
Hilsen Trygve B.
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