Ukemail uke 50-2017
Koselig adventskaffe med tydelig evangelisk budskapsformidling.
Så har årets adventskaffe funnet sted og Sion var pyntet til fest til dette arrangementet som
er et fellesprosjekt mellom menighet og barnehage. Gro ledet festen på en aldeles ypperlig
måte og barnehagens innmarsj og juleevangeliefortelling er alltid en herlig ting og få med
seg. Her møte vi Jesusbarnet, Josef og Maria, eselet, husvert, hyrder og engler i forkledning
og dyp innlevelse.
Ester Mari Theisen sang acapella to sanger, herunder Mary did you know og fellessangene
var det heller ikke noe å si på hva gjelder sangglede og innsats.
Andre Birkeland som selv har gått i barnehagen og nå har barn der, hadde en liten andakt
med fokus på at Gud gjennom Jesus er kommet oss nær. Han brukte en rekke av barn til å
måle avstanden mellom plattform og søyle bak i lokalet og barna lot seg ikke be to ganger.
Dette brukte Andre som et bilde på hva avstand er og viste også hvordan en pappa har sitt
barn på fanget. Her handler det ikke om å balansere barnet helt ute på kneet, men å holde
barnet tett inn til seg.
Ja, vi rotet det til og det skapte en stor avstand mellom Gud og oss. Jesus kom og fjernet
denne avstanden gjennom sin død for oss. Gud er kommet nær oss alle og tilbyr oss å kunne
være sammen med ham. Hva svarer vi til denne Guds oppfordring til oss?
Så var det tid for et svært rikholdig kaffebord med retter fra både inn og utland. Vi tok så en
tur til Bolivia og fikk høre kort om prosjektet vårt der og det ble samlet inn en fin sum til
Barnehjemmet Arken. Her hadde Gro en flott presentasjon og viste også til medieomtale i
Rogaland.

Jul på Sion!
Søndag 17.des kl 1100 taler vår egen Per Einar Rotvoll til oss. Han er en herlig formidler som
liker å underbygge det som sies med Guds ord. Blir det som han tidligere har antydet, så
kommer han til å snakke om å lytte til det indre og nye livet som Gud har gitt oss. Vi pynter
juletreet under kaffen etter dette møtet.
Julaften kl 1500 til kl 1600 har vi vår årlige Julegudstjeneste. Her kommer vi sammen til
julesang, lesning av juleevangeliet og diverse musikalske innslag. Dette er blitt et flott
arrangement som det gjerne kommer folk til som ellers ikke går fast på Sion. Trygve taler. Få
gjerne med deg denne stunden som en god innledning til Julehøytiden. Vær med å be for
denne flotte samlingen, at Jesus må bli synlig for dem som ennå ikke tror.
Ha en velsignet uke og husk at Guds ønske er å komme deg enda nærmere.
Hilsen Trygve B.
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