Ukemail uke 43-2017
Når Gud koordinerer.
Møteleder Trygve ønsket sist søndag folket velkommen til ettermiddagssamlingen vår som
kalles «Fem over 5». Dette er et møtepunkt med litt mindre program, noe lettere formidling
og god tid til sosialt samvær rundt kaffebordet.
Lovsangen med Sølvi i spissen ledet an og Sølvi sang selv to sanger hun selv hadde valgt ut.
Herlig å høre Sølvi alene. Hun har alltid mye å gi både i ord og toner.
Trygve hadde ingen vanlig tale denne ettermiddagen, men fortalte små fortellinger fra eget
liv, der Gud var med og koordinerte. Her fikk vi høre om ulike hendelser helt tilbake til 1973
og frem til denne høsten. Trygve fikk tidlig i livet en beskjed om at han skulle forkynne Guds
ord. En orginal evangelist, Per Olsen kalt «Lillegutt», gav klar beskjed da Trygve var tidlig i
tenårene at Trygve kom til å forkynne evangeliet. Dette gjorde noe med et ungt hjerte og det
var godt å oppleve at Sion stod klar til å ta imot en ung gutt som meldte seg som
søndagskolelærer.
Vi fikk også høre litt rundt beslutningen om å begynne å gi tiende. Dette var i en tid da
familien Birkeland hadde svært dårlig råd og inntektene var i minste laget. Den uken
beslutningen ble tatt, røk vaskemaskin og begge bladfjærene på kombibilen. Det ble litt kaos
og vi lurte på hvordan dette ville gå.. Den påfølgende søndag kom en eldre dame i Sion med
en konvolutt som viste seg å inneholde presis det beløp vi hadde gitt i tiende uken før, ja
presist beløp ned til siste ti-kroner. Denne opplevelsen gjorde sitt til at tryggheten for at Gud
ivaretar oss festet seg i livet.
Ja, her ble formidlet mange fortellinger og etter en svært vanskelig uke i høst kom det en
søndagsmorgen en sms med innholdet: « Bølgene kommer til å legge seg». Meldingen kom
fra et menneske utenfor Trygves vanlige omgangskrets og Trygve hadde nylig brukt bilde om
at han følte at «ikke før baugen har reist seg fra en bølgedal, så kjøres baugen inn i neste
bølge..» Vær trygg på at Gud ser og ivaretar deg.

Få med deg de neste søndager på Sion!
Søndag 29.okt kl 1100 kommer Veien bibelskole til oss og Sara Emilie Svendsen holder
hovedinnlegget. Vi ønsker å være en treningsarena for bibelskolene i Bergen og dette er
spennende samlinger.
Søndag 05.nov kl 1100 kommer Tone Lise Gustavsen til oss. Hun er et nytt bekjentskap og
har en frisk forkynnelse som vil motivere oss til å se mer av Gud i livene våre.
Det er menighetsmøte i forlengelsen av dette formiddagsmøte søndag 05.nov.
Ha en velsignet uke og vit at Gud koordinerer. Vær et bønnesvar inn i andres liv. TB.
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