Ukemail uke 35-2017
Boliviafokus og inspirasjon til videre innsats også på hjemmebanen!
Denne søndagen hadde Sion besøk av både May Kristin og hennes datter Elisabeth og Kari
Haugsvær og vi startet møtet med lovsang før de tilreisende fikk resten av den innholdsrike
samlingen.
Først takket Elisabeth menigheten for støtten gjennom alle disse årene. Hun fyller snart 16
år og flytter til Norge for å ta videregående skole. Hun skal bo hos May Kristins foreldre og er
åpen for hva Gud har for henne disse viktige årene.
Det var en glede å høre May Kristin fortelle så levende fra dagliglivet på barnehjemmet. På
barnehjemmet finnes det blant guttene flere med spesielle behov og det var interessant å
høre hvordan de klarer å få disse guttene til å blomstre i de oppgaver og utfoldelser de
behersker. Her fikk vi se når guttene pusset opp rommene og dekorerte med selvlaget kunst.
Adopsjon er noe som har tatt seg opp i Bolivia og dette skaper utfordringer også for
barnehjemmet. De kan plutselig få en telefon fra myndighetene om at et barn hentes inne få
dager og verken barnet eller barnehjemmet eller kommende adoptivforeldre er forberedt på
det som skjer. Dette er en svært uheldig praksis og May Kristin protesterer med alle lovlige
midler, men opplever at hun kommer til kort. Noen ganger går nok adopsjonene bra, men
dette kan også være starten på triste fortellinger..
Det var vært feiret flere bryllup i Arken og dette handler om voksne karer som har hatt sin
oppvekst på barnehjemmet. Nå er de ferdig med sin utdannelse, fått seg kone og skal stå på
egne bein.
Kari minte oss om at vi alle kan få være med i det store oppdraget. Gud har oppgaver for oss
alle og hver for oss har vi fått gaver som passer perfekt inn i det Gud har tenkt for oss. Ikke
tenk smått om deg selv for Gud hva du har «i huset», hva du har av ressurser. Når han får
velsigne er det ikke grenser for hva Gud kan få utrettet.

De neste to uker på Sion!
Husk å henge opp plakater «SOS-Ukraina 14.sep» i løpet av denne uken. Se vår nettside.
Søndag 03.sep kl 1100 taler Lars Hope på Sion. Han går i Sion og har gjennom sommeren delt
mye på delemøtene. Lars er bibellærer og er god på å formidle nye vinklinger på ting vi
trodde vi kunne en del om. En spennende formiddag i Sion som du gjerne må få med deg.
Søndag 10.sep kl 1705 har vi «Fem over 5» som er vårt ettermiddagsarrangement. Her blir
lovsang, en kortere tale og rikelig tid til sosialt samvær rundt kaffekoppen.
Ha en velsignet uke og ikke tenk smått om din plass i Guds store oppdrag. Hilsen Trygve.
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