Ukemail uke 10-2017.
Lovsangsfest i Sion!
Sølvi kunne ønske en fin forsamling velkommen til vårsemesterets Lovsangsfest på den siste
søndagen i vinterferien. Her var greit med folk og flere av dem som var der har aldri vært
innom Sion tidligere. Sølvi minte innledningsvis om at Gud kjenner våre murer, våre grenser
og hva som for tiden er våre utfordringer.
Lovsangsgruppen i Sion gikk så på plattformen og leverte både gamle og nye sanger. «What
a wonderful name» vil nok følge menigheten fremover. Herlig å synge med nydelig lyd og
flott rigging på scenen.
Så slapp gjestene til og Marie Hognestad m/band (tangent og trommer), fortsatte resten av
kvelden—og det ble en kveld vi kommer til å huske. Vi kjente Guds nærvær fra første akkord
og det vare og nære uttrykk Marie har, traff forsamlingen på en god måte. Her fikk vi være
med på både nye og gamle sanger, ja til og med en gammel salme ble fremført.
Marie siterte fra Salomos Høysang og viste til Jesus som «epletreet» i hagen blant mange
andre trær. Jesus er unik og kommer vi til ham, finner det vi trenger. Jesus er annerledes og
gir mer enn alle andre gir og vår lovprisning skal rettes mot Ham som er vårt hjerte så kjært.
Det ble en god forbønnstund like etter møtet og her ble det tatt gode beslutninger og gitt
mye omsorg. Folk ble værende lenge rundt kaffebordet denne kvelden og det er godt å se at
alle blir inkludert og finner noen å samtale med. Dette er en verdi vi skal dyrke videre
fremover.

De neste to uker fremover og VÅRFEST 19.MARS.
Neste søndag, 5.mars kl 1100 taler Trygve Birkeland på Sion. «Søndag for hverdag» blir tema
og vi tar for oss balansen mellom menighetens indre virke og utadrettet engasjement. Ja
takk, begge deler, blir en viktig tilnærming denne formiddagen.
VÅRFESTEN er lagt til søndag 19.mars kl 1600 og vi inviterer bredt ut både blant slekt og
venner og i bygden ellers. Vi skal ha koldtbord og Anne Lisene våre er gang med å organisere
dette. Vi får besøk av Kjell Grønner som er bosatt i Ytrebygda på sine eldre dager. Han er
kjent for å ha startet Ten-sing bevegelsen i Norge på 60-tallet og dette er et arbeid som lever
i beste velgående over hele Norge. Kjell har også vært fengselsprest og hatt et stort
engasjement for både innsatte og rusavhengige og Kalfarkollektivet og Kalfarhuset er
institusjoner som Kjell Grønner fikk være med å etablere. Et stort hjerte og en lidenskap for
Jesus har vært en synlig drivkraft og Kjell forteller fra livet sitt i samtale med Trygve.
Ha en velsignet uke og vit at Gud kjenner dine murer, dine begrensninger og utfordringer!
Hilsen Trygve B.
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