Ukemail uke 11-2018
En reise gjennom kristne barnesanger.
Så var det tid for «Fem over 5» og Sølvi tok hånd om ledelse og lovsang. Det ble en god
ettermiddagsstund for de fremmøtte og det er interessant å ha litt andre arrangementer enn
bare våre vanlige formiddagsmøter.
Enkel lovsang ved Sølvi og Trygve førte oss inn i Gudsnærværet som vi har for tiden og
størrelsen på forsamlingen har lite å si rundt hvorvidt Gud er interessert i å være sammen
med oss.
Trygve tok plass på plattformen med sin nylonstrengsgitar og forsamlingen fikk utdelt tekst
til del 2 av denne gjennomgangen der del 1 ble levert tidligere i vinter. Det er underlig
hvordan vårt Gudsbilde formes av sangene som ble sunget i barndommen. Vi var nok utsatt
for en del oppdragende sanger og bildet av Gud som var på jakt etter å ta oss når vi gjorde
noe galt, var så avgjort til stede.
Da var det godt at bla. annet Børudgjengen etter hvert kom på banen og tegnet et bilde av
en Gud som var så inderlig glad i oss og ønsket oss alt godt.
Her var sanger fra egen oppvekst som: «Du vesle solskinn som titter inn» til «Jesus tok de
små på fanget». Avslutningsvis sang vi oss gjennom mange godnattsanger og siste sang ut
var Torbjørn Egners: «Jeg folder mine hender små».
Sølvi minte oss på salme 8 som blant annet handler om at Gud i barna har beredt seg et vern
mot fienden som det står skrevet. Hos dem som ble regnet som ingenting, lot Gud sin kraft
bo. Disse sangene representerer en kraft som ligger lagret i mange som i dag er voksne og
ikke en del av Guds rike. Den spirekraft som disse sangene har, må ikke undervurderes.
Plutselig spirer det frem og blir begynnelsen på en god livsfortelling som kan føre til evig liv.
Så var det tid for kaffe og kake med is og folk ble værende lenge. Denne søndagen kunne vi
også ønske velkommen et nytt medlem i menigheten.

Lovsangskveld og påske for døren.
Søndag 18.mars kl 1900 Merk tiden! har vi lovsangskveld i Sion. Lovsangsgruppen fra
Bedehuset Karmel, Blomsterdalen er med oss og Lovsangsgruppen i Sion starter kvelden.
Gjør denne lovsangskvelden godt kjent i ditt nettverk.
Palmesøndag kl 1100 taler Trygve Birkeland. Her blir det et påskefokus der vi dveler ved det
enorme frelsesverket som Jesus gjorde for oss.
Ha en velsignet uke og nynn gjerne på en barnesang som en gang ble viktig for deg.
Hilsen Trygve Birkeland
Skagevegen 82
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