Gledelig Jul
Julemail 2017
Lytt til det nye livet!
Så var det tredje søndag i advent og vi var samlet til et interessant møte med lovsang, nattverd og
frigjørende undervisning. Møteleder Trygve forrettet nattverden og viste til nødvendigheten av å
koble Betlehem og Jerusalem. Julen handler om et barn i en krybbe, men barnet var Guds egen sønn,
ankommet for å gi sitt liv for våre synder på et kors.
Per Einar Rotvoll hadde et viktig og frigjørende tema for seg denne førjulssøndagen. Det er stort å bli
frelst, gi sitt liv til Jesus og få sitt navn skrevet opp i livets bok, men det stanser ikke der. Gud har gitt
sin Ånd inn i vår ånd og dette er porten inn til et rikt og mangfoldig liv som vi vil trenge hele livet på
å utforske. Det gamle er forganget og alt er blitt nytt. Det nye livet sprenger alle grenser og her
benyttes uttrykk som strømmer av levende vann, ja, en kilde som veller frem.
Vi vil fortsatt kjenne på kampen med det gamle livet i oss, men mye blir avhengig av om vi gir det
gamle eller det nye livet oppmerksomhet. Vi ble sterkt oppfordret til å lytte til det nye livet Gud har
latt bo i oss. Her er mulighetene langt større enn begrensningene. Alt er av Gud, men Gud er avhengig
av at vi stiller oss til disposisjon og oppdager hva Jesus har gjort tilgjengelig for oss.

Julaften og oppstart 2018.
Julaften kl 1500-1600 er vi samlet til en kort og innholdsrik Julegudstjeneste på Sion. Arne leder oss
gjennom julesanger og innslag og Trygve holder juleprekenen som kommer til å treffe både ung og
gammel. Sett opp plakat fra nettsiden vår og vær til stede for dem som kommer som vi sjelden ser til
vanlig på Sion.
Det er ikke møte på Sion i nyttårshelgen.
Søndag 07.januar kl 1100 kommer Annie Shcoug tilbake til Sion og dette blir starten på bønneuken
2018 som vi er sammen med Karmel om. Sjekk nettsidene for mer info rundt denne uken.
Søndag 14.jan kl 1100 kommer Siri Kalvatn fra Salt til oss. Hun er medforfatter av boken «Bro til tro»
som er godt kjent i Norge de siste årene. Hun er sterk på å formidle gode ting rundt
hverdagskristendom. Etter dette formiddagsmøtet skal vi ha et kort menighetsmøte i forbindelse med
Evangeliesenterets kommende etablering i Bergen. Innkalling sendes ut i løpet av uken.
Tirsdag 16.januar kl 1900. Allerede nå melder vi at det blir et medarbeidermøte for alle som har
oppgaver i Sion. Inspirasjon og fellesskap. Innkalling sendes ut i løpet av denne uken.

En velsignet julehøytid og et meningsfylt nyttår i Herrens tjeneste ønskes dere alle fra:
Menigheten Sion Blomsterdalen v/ Trygve Birkeland.

