Ukemail uke 12-2018
En aldeles vidunderlig lovsangskveld!
Sist søndag formiddag var lovsangsteamet i Sion på besøk i Bedehuset Karmel i
Blomsterdalen og deltok på Storsøndag. Her var det familiefokus og vi sang innimellom et
skuespill som pågikk gjennom hele møtet. Temaet var «Guds fulle rustning». En god
opplevelse og kjekt å være på besøk i vår nabomenighet.
På kvelden var folket samlet på Sion til vårsemesterets lovsangskveld, med lovsangsteamet i
Karmel som gjester. Lovsangsteamet i Sion innledet kvelden og Sølvi tok oss innledningsvis
med inn i livet til Timoteus. Han stod i en god tradisjon der både hans mor og mormor var
levende kristne som hadde gått foran og vist veg. Sølvi viste til at det også på fjellturer i dyp
snø er mye lettere å gå når noen har gått foran og tråkket veg. Ja, slik kan det også være i
livene våre. La oss vise takknemlighet til alle dem som har gått foran og gjort det lettere for
oss som kommer etter.
Lovsangteamet i Karmel var en opplevelse. Rune, Ingrid Einar og Liv Randi ledet oss inn i en
serie av sanger fra både nyere og gammel tid. Det var tett mellom perlene og kvaliteten på
fremføringen var superb. Vi merket Guds tilstedeværelse og folket fra ulike forsamlinger
sang med av full hals. Her var en god blanding av «hendene oppe og hendene nede» og alle
fikk frihet til å uttrykke det de kjente i sitt indre.
Rune Ludvigsen hadde en kort appell som var så åndsfylt at mange nok kunne ønsket at han
bare hadde kjørt på. Rune formidler med en begeistring som gjør at jeg for egen del hadde
utfordringer med å holde meg noenlunde rolig. Når Rune formidler det store ved Jesu
frelsesverk, da får vi noen glimt av det enorme vi får være med på som Guds barn.
Disse lovsangskveldene, der vi bruker både egne og tilreisende krefter, er blitt gode
møtepunkt der Gud møter oss og vi får møte hverandre. Dette gav virkelig mersmak og takk
til alle som var med til å gjøre denne kvelden til en viktig begivenhet for alle som var der.

Påske på Sion!
Palmesøndag kl 1100 taler Trygve Birkeland. Her blir det et påskefokus og vi ser på noe av
det som hendte på palmesøndag.
1.Påskedag kl 1000 samles vi til Påskefrokost med påfølgende delemøte. Ta med det som
skal spises og så samles alt på et stort koldtbord. Vi trekker kaffe etc. La delemøtet preges av
påskens budskap. Det blir nattverd i dette møtet.
Ha en velsignet uke og la påskens budskap treffe ditt hjerte nok en gang.
Hilsen Trygve B.
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