Ukemail uke 47-2017
Lovsangskveld og mye folk på Sion!
Sist søndag hadde vi høstens lovsangskveld og mye folk hadde tatt vegen for å være sammen
med oss i en innholdsrik ettermiddag med fokus på å løfte Jesu navn høyt.
Unge Linda fra Syria innledet kvelden ved å synge en salme som benyttes i den ortodokse
kirke i Syria og vi fikk ble kjent med en toneføring som er svært ukjent for oss i vesten.
Sangen handlet om Gud som den store og veldige som handler gjennom å sende sin sønn
Jesus som vanæres ved sin død for alle på korset.
Sølvi, som ledet kvelden, fikk så med seg lovsangsgruppen i Sion som ledet an i både nyere
og godt kjente lovsanger. Det er en opplevelse å stå foran en slik sangvillig forsamling og
oppleve at vi synger sammen med og ikke bare for dem som er i salen..
Sølvi hadde så en appell med fokus på navnet Jesus. Det er mange som har navnet Jesus i
verden i dag, ikke minst i den spansktalende del av verden. Her finnes både kvinner og menn
med dette navnet, ja både fotballspillere, kunstnere og malere, men ingen Jesus har fått
prege verden slik Jesus Guds sønn har. Jesus sitt liv og virke fikk bety så mye for dem som
levde den gangen, men virkningen av hans verk fungerer også i dag. Jesus er unik og det han
gjorde kommer til å stå seg i tid og evighet.
Så var det tid for kveldens gjester, Gospel singers med Lisbeth, datter av Sølvi i front. Det ble
en opplevelse vi kommer til å huske lenge. Gospel Singers hadde 5 damer på vokal og i tillegg
band bestående av piano, orgel, trommer og bass. Her ble vi vitne til et samspill og en
gruppe som var klokkeklar både i sin sangfremførelse og i sitt budskap. Vi fikk høre gammel
tradisjonell gospel og fremføringer som var nye for mange av oss. For et trøkk og for en
opplevelse vi fikk være med på. Etter at programmet var over var det kaffe og kaker til alle
fremmøtte. Takk til alle som gjorde det praktisk mulig å gjennomføre dette arrangementet.

To viktige søndager med våre egne forkynnere.
Søndag 26.nov kl 1100 taler Trygve på Sion. Tema blir: «Personlig evangelisering. Hvordan
gjør vi det?». Her vil du få med deg skriftsted du kan bruke og tips du kan anvende når du
prater med andre om Gud enten du går ut på gaten eller sitter i et kaffebesøk.
Søndag 03.des kl 1100 taler Anne Lise Theisen til oss. Hun er den del av lederskapet i Sion og
er en meget dyktig formidler på tema som en ikke så ofte løfter frem. Mer om tema vil bli
opplyst i neste ukemail.
Ha en velsignet uke og tenk gjennom hva navnet Jesus har i seg for din del.
Hilsen Trygve B.
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