WEEK-END

😊.

På fredag dro mange Riska-buer gjennom
by'n.
Målet var forsamlingsweekend på Utsyn.
Og mange var forvetne og skikkelig spent,
for nå skulle vi bli skikkelig kjent.
For ofte er det dette vi gjør :
Vi går inn og ut av Misjonshuset si dør.
Mange kjenner ikke skikkelig hverandre,
men en weekend kan fort på det forandre.
For de som en tror er rolige og stille
kan vise sg å være blant de mest "ville".
Det har jo vist seg at det er sant
at ingen har slik humor som en predikant.
På Utsyn er de kjent for god mat.
Det bugner av farger på alle fat.
Og bygninger er nylig pusset opp,
så standarden der er òg helt på topp.
Og det er pusset opp og malt så flott
at mange damer ny inspirasjon har fått.
Så kanskje når vi igjen kommer hjem
må mennene finne malekosten frem.
Her får alle gå til dekka bord,
og alle får lytte til Guds Ord.
Her er utflukt til "Fiolen" og kosekveld,
eller du kan rusle tur helt for deg selv.
Som vanlig hører en strikkepinner som
klirrer .
Noen sitter i sola og bare stirrer.
De sprekeste vandrer på langtur så glad
mens de yngste tar seg et iskaldt bad.
På lørdag kveld en lek de tester.
Det var en kopi av "Mesternes mester".
Der var mannen skikkelig kjapp
så seieren ut av hendene på dama glapp.
For mannfolka og kvinnfolka skulle slå et
slag,
og da ble mennene "konge for en dag".
Men de kan være glad for at damene de
har,
for som kjent er det "det jevne som drar»!

I bussleken raste folk rundt i samla flokk så ut som de hadde fått BOM -sjokk.
Ved frokostbordet var en mann nesten
"sur",
for han hadde speila seg i helfigur.
Kolbjørn talte og minnet oss om
hvorfor Jesus til denne jorda kom:
"For at hver den som påkaller Herrens
navn
tar Han imot i sin tilgivende favn.
Og han minnet oss alle alvorlig på
at Jesus har bedt oss alle å gå
videre ut med budskapet om HamHan som ble gjort til Guds oﬀerlam.
Takk for ei flott helg - du som ikke ble
med, bør benytte sjansen neste gang!
Skrevet av Astrid Skjørestad

