Ukemail uke 37-2017
Sist søndag hadde vi høstens første «fem over 5» samling og denne gangen var det Sølvi og
Trygve som styrte på, som det ble opplyst om forrige søndag. Trygve innledet med å synge
sangen: «Kjære Gud når eg ber». Gud ser oss i hele vårt virke og det er viktig at våre tanker får
kvile inni mellom alt vi er engasjert i.
Eldste datter i vår syriske familie var med oss i lovsangen denne søndagen og Per Einar hadde en
god hånd om trommene. Selv med fravær i lovsangsgruppen får vi til å sette sammen team og
dette blir godt mottatt i menigheten.
Sølvi hadde for seg kvinnens stilling sett fra Guds synsvinkel og dette ble en opplysende og viktig
tale som gjorde at vi fikk mye å tenke på. Kvinnens stilling er i ferd med å bli svekket i store deler
av verden og det likeverd som bibelen formidler og som Jesus så tydelig understrekte i sin
virksomhet, har ikke lenger så gode kår som vi liker å tro.
Alt det gode som Gud har skapt mellom mann og kvinne blir røvet av den onde som kun er
kommet for å stjele og myrde og ødelegge og det Gud hadde tenkt skulle være noe veldig bra,
forringes til å bli posisjonering og hersketeknikk.
Ta vare på hverandre og elsk hverandre som man elsker seg selv. Snakk opp kvinnen, hjelp dem
som trenger å støttes og vær med å legge et grunnlag for en verden slik Gud hadde tenkt den.

Mye å få med seg fremover!
Torsdag 14.sep fra 1430-1800 står SOS-Ukrainas trailer parkert på Sandsli Videregående tvers for
Biltema. Ta med sekker med klær og sko og lever direkte på trailer og betal på stedet kr 50,- pr
kolli i transportstøtte.
Søndag 17.sep kl 1100 får vi besøk av Halvard Hasseløy som leder dette store arbeidet. Vi gleder
oss til å høre Halvard som ikke har vært hos oss de to siste årene. Det blir en anledning til å gi en
gave til SOS-Ukraina på VIPS, betalingsautomat eller i kontanter.
Søndag 24.sep kl 1100 kommer Stein Olav Håvardstun til oss og det blir nattverd i dette møtet.
Stein Olav er en dyktig og lun formidler og pastor i Klippen Loddefjord.
Søndag 1.okt kl 1600 har vi HØSTFEST på Sion. Trygve tar en prat i sofaen med politioverbetjent
Bente Liland som har arbeidet store deler av sitt liv på forebyggende avdeling i Bergen Sør
Politidistrikt og hun er i fra vårt område av Ytrebygda. Lukas Theis deltar med sang og gitar. Han
har en herlig og særegen stil og går for tiden på Kongshaug musikkgymnas. Det ligger lister på
Sion der du kan skrive deg opp med hva du kan bidra med til koldtbordet. Dette blir en flott
ettermiddag og vi satser på å fylle Sion. Ingen påmelding.
Ha en velsignet uke og husk at i Kristus er vi alle like. Her er verken mann eller kvinne. Tb.
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