Ukemail uke 7-2017.
Det nytter. Nytt Håp Bolivia!
Det var en liten forsamling som var sammen på Sion sist søndag på «FEM over 5». Morsdag
gjorde nok sitt til at mange uteble og vi må for ettertiden sikre at vi ikke har
ettermiddagsarrangement på slike datoer. Det ble likevel en flott ettermiddag med god
formidling.
Sølvi ledet og viste blant annet til søndagens tekst om Såmannen. Er vi med og skaper god
hjertejord i våre medvandrere, eller «tramper» vi på hjertejorden slik at den blir hard og
fører til at ingenting kan spire?
Nois ledet oss i lovsang og viser oss at på tross at de bare er tre medlemmer, så får de til
sanger med både rytme og herlig innhold.

Nytt Håp!
Niklas Sunnhordivik, sammen med Miriam og sine 3 barn, var sammen med oss denne
ettermiddagen og Niklas kunne fortelle gode ting fra dette arbeidet som nå har vart i nesten
9 år. Arbeidet er tredelt og består av ca 50 barn i en leksehjelp/skolefritidsordning der de 3
dager i uken får leksehjelp, mat og aktivitetstilbud. Dette er barn som myndighetene plukker
ut og barna kommer fra vanskelige familieforhhold og har lite oppfølging hjemmefra.
En annen del er «Hesteterapi» der flere unge gutter er med på hestestell, rir mye, gir
treningstimer og deltar i konkurranser. Dette gir mestring i livet og for mange av disse unge
var det dette som skulle til for at de kunne komme seg inn i vanlig arbeid og ta ansvar.
Den tredje gruppen der dem som lever på gaten. De får også oppfølging, mat og
arbeidsredskap og her finnes gode fortellinger på at livet går mot det bedre. Samlet sett
sender Nytt håp ca kr 12.000,- pr måned til dette arbeidet der også den lokale leder Pinni
lønnes av organisasjonen. Det er imponerende hva som utføres av arbeid og det ble vektlagt
at dollarkurs medfører at pengene ikke når så langt. Bli gjerne medlem ved å kontakte Niklas
og Miriam. Slik medlemskap koster kr 300,- pr måned. Sion har støttet prosjektet med kr
2000,- pr måned siden oppstart. Så var det tid for kaker og kaffe og mange gode samtaler.

De neste uker på Sion!
Søndag 19.feb kl 1100 kommer Veien Bibelskole til oss. De har alltid relevante ting til oss og
vi ønsker å være en treningsarena for byens bibelskoler. Spennende møte dette! Nattverd.
Søndag 26.feb kl 1100 taler Jens Ottar Theisen. Han er nok evangelisten på Sion og elsker å
betjene mennesker og forkynne om hva Jesus kan gjøre i dag.
Ha en velsignet uke og vær takknemlig for alt det gode vi har rundt oss her i Norge! TB.
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