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BIBEL 
TEKST:   

 

Jes. 55:8-9 

For mine tanker er ikke deres tanker, og de-
res veier er ikke mine veier, sier Herren. Som 

himmelen er høyt over jorden, slik er mine 
veier høyt over deres veier og mine tanker 

høyt over deres tanker.  

Herrens tanker og veier har alltid lagt høyere 
enn våre. Dette burde vi være klar over, vi 
som tror på Han og prøver å følge i hans 

spor. Dersom vi virkelig hadde forstått dette, 
ville mange hendelse som møter oss i livet, 
være lettere å akseptere og forstå.  

Våre tanker kretser gjerne rundt det hver-

dagslige. Han sender hendelser inn i våre da-
ger for å holde oss på veien mot himmelmå-
let. Hans tanker for oss er: «Himmeltanker» 

Han har himmelen som mål for hvert eneste 
menneske, derfor åpnet Han «veien» ved Je-
su død og oppstandelse.  

Herrens tanker om oss mennesker er altså så 

mye høyere, enn våre tanker, som himmelen 
er høyere enn jorda.  Hans veier for oss er så 
mye høyere, enn vi aner.  

Det er i himmelen de største tankene tenkes 
om oss mennesker, høyere enn de tanker som 

tenkes av oss her nede på jorda.  

Det er himmelveien som er den viktigste vei-
en å gå. Den fører til det viktigste målet for 
livene våre.  

Beste hilsen 

Dag 

 

 

TA MED BIBEL PÅ MØTENE- DET GJØR OSS 
ENNDA GLADERE I DENNE BOKEN 

PROGRAM:  
 
Man 4. jan kl. 19.00 Mannsmøter i Prestegården. 
     Se vedlagte program. 
 
Tir 5. jan kl. 16.00 Santalen  
     Tale av Bo Johannes  
     Hermansen.  
 
Fre 8. jan kl. 12.00 Bønnemøte 
 
Søn 10. jan kl. 17.00 NMS & Askim menighet 
     Hellig tre kongers fest  
     Ute ved kapellet 
     Se omtale. 
 
Man 11. jan kl. 20.00 Bibellesning 
     Oppstart, med lesing  
     fra Matteus. 
 
Søn 17. jan kl. 18.00 Møte med Fermate 
     Se omtale 
 
Man 18. jan kl. 20.00 Bibellesning 
 
Fellesmøte/bønnesamlinger 
Ons 20. jan kl. 11.30 Formiddagssamling i Kirken. 
Tor 21. jan kl. 08.00 Morgenbønn i Filadelfia 
   kl. 11.30 Formiddagssamling i Filadelfia 
Fre 22. jan kl. 08.00 Morgenbønn i Kirken 
   kl. 11.30 Formiddagssamling i  
     Misjonskirken. 
 
Søn 24.jan kl. 18.00 Møte 
     Tale av Bent Reidar Eriksen. 
 
Man 25 jan kl. 20.00 Bibellesning 
 
Søn 31jan kl. 18.00 Temamøte. 
 
 
Vi må fortsatt ta dette forbeholdet: 
Ingen eller flere av disse arrangementene kan dessverre bli 
avlyst på grunn av Corona-situasjonen. For våre arrangemen-
ter (Normisjon) vil det i så fall bli sendt ut «avlysnings-
SMSer» 
 
 

FAST INFORMASJON 
Skyss: Er det noen som har  behov for  skyss, r ing Ellen på 
996 18 300 og avtal henting.  

 

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap 



   
                                             
                                                 

  
INFORMASJON FRA  

STYRET. 

NORMISJON ASKIM 
Dr.Randersgt. 10 
1800 ASKIM   
    

DETTE BER VI FOR:  
Takke for alt flott arbeidet på huset vårt 
Be for møtene våre 
Be for at Korona-viruset blir borte og at vi finner 
en vaksine.  
Be for alle medlemmer, at vi holder oss friske og 
ikke belastes med utrygghet og isolasjon. 
Takke for alle frivillige medarbeidere 
Be om at fellesskapet vårt skal være varmt og ink-
luderende 
Be for våre eldre og syke og de blant oss som sli-
ter og har det vondt.  
Be for våre misjonærer 
Be for  Formiddagstreff, lederne og alle som kom-
mer på samlingene 
Be for alle korene våre med dirigenter og ledere, 
og alle de som stadig er innom huset vårt.  
Takk for alle som stiller seg til disposisjon for 
Guds rike, be for byen vår, be om økt behov for 
åndelig fellesskap. 
Be for våre nye medlemmer: Bella og Rune 
Be for ungdoms samarbeidet med Askim menig-
het. 
Be for at vi må få villige medarbeidere i oppgave-
ne som ligger foran oss.  
  

CORONA-SITUASJONEN 
Vi følger Indre Østfolds kommu-
nes retningslinjer. Servering tilla-
tes som tidligere og det vil bli ob-
ligatorisk innskriving ved inng-
angen og søknad for hvert arrang-
ement. 1-meters regelen og 
«spriting» som tidligere. Vi ber om hjelp av dere 
til å holde avstand og opprettholde forskriftene. 
 

ÅRSMØTE FOR 2020 - vil bli holdt torsdag 
18.feb.  Hold av den kvelden. 
 
ÅRSRAPPORTER. 
Tormod i styret vil/har kontakte de forskjellig kor 
og aktiviteter for å minne dem på deres årsrappor-
ter og tidsfrister.  
 

VI SYNGER JULA INN 
Den 20 desember gikk «Vi synger jula inn» av sta-
belen i Folkeparken. Det ble en aldeles super opp-
levelse med mange gode sangere. En stor takk til 
Ellen og Jan som fikk ideen og arrangerte det hele 
så ypperlig, og alle andre som stilte opp. (det ble 
ganske mange)  På grunn av god økonomisk støtte 
gikk ikke arrangementet med underskudd. Etter 
opptelling var det 170 personer tilstede og fikk en 
fin julestemning, tross dårlig vær.  
Kan det bli en tradisjon?  

FELLESMØTER 
Geir er vår representant i Felleskristent lederfo-
rum, med Torgeir som vara. 
Det er dette forumet som arrangerer fellesmøtene. 
 
Utdrag fra et møtereferat fra deres møtet den 4. 
nov: 
 
Fellesmøter 2021 – Uke 3, 21.-24. januar 2021. 
Under rådende smittevernregler var vi enige om å 
ikke arrangere tradisjonelle fellesmøter i januar. 
Vi ønsker å beholde morgenbønnene i kirken, og i 
Filadelfia på torsdag. 
Dessuten kan vi tenke oss å arrangere en bønne-
samling på formiddagene, og eventuelt en bønne-
samling på kveldstid en av dagene. 
 

ØKONIMI 
Som alle organisasjoner med avlyste aktiviteter, 
har vi for tiden ingen kollekt, men de samme faste 
utgiftene og ønske om å opprettholde støtten til 
ytre misjon som tidligere. 
 
Det er derfor kjærkommet med en gave. 
Den kan Vippses til 130185 eller betales til konto 
1100.20.1204. 
 
Kollekt med skattefradrag. 
Ved kollekt gir noen kontan-
ter, noen VIPPSer og noen 
gjør begge deler. Alt etter-
som hav man har i lommeboka. (eller ikke har)  
 
Siden VIPPS går gjennom banken er det nå mulig 
å få samlet opp alle enkelt beløpene og få skatte-
trekk for disse på slutten av året.  
Samlet er minste beløp 500 kr. og maks beløp er 
50.000 kr i løpet av et år. 
Dette virker og administreres på tilsvarende måte 
som fast givertjeneste, er blitt gjort i mange år. 
For å melde dette inn til ligningsetaten må Leif ha 
person nr (11 siffer) på de av dere som ønsker en 
slik ordning. 
 
Person nr. kan derfor enten sendes til han,  
hil-torp@online.no eller meg, 
dag.wengen@outlook.com 
  
I løpet av et år kan dette bli en del kroner spart.  
Vi håper dette kan øke givergleden og også hjelpe 
oss å få en bedre økonomi. 

Les mer på www.normisjonaskim.no 

Vårt konto nr. 1100.20.12040 —Vipps til 130185 
E-post: dag.wengen@outlook.com 

Spørsmål ang mnd brev rettes til  
Dag W. mob. 930 12699 



 



 



 

MANNSMØTENE  VÅREN 2021  
I ASKIM PRESTEGÅRD 

 

4.januar;   Oivind Woie: ”Digital kirke – muligheter og problemer” 
1.februar: Barbro Kvaal: ”Covid – 19,- hva skjer?” 
1.mars:     Atle Søvik: ” Guds eksistens – argumenter for og imot” 
29.mars;   Merete Hodt: ”Hebreerbrevet – viktige tema” 
3.mai:       Einar Bjorvand: ”Thomas Cromwell. England 1500 tallet. 
 

Her er litt mer bakgrunn om vårens program for mannsmøtene: 
 
Woie er nå leder av KABB,  Kristent arbeid blant blinde,  med kontor i Askim. Han jobbet 
tidligere i avisen Vårt Land og er dyktig på data. Ikke minst på  grunn av Corona-epidemien 
har det skjedd en kraftig vekst av databruk innen kirken. Woie vil ta oss med inn i goder og 
ulemper ved utviklingen. 
 
Barbra Kvaal er kommmunelege i Indre Østfold og vil drøfte Covid-19 situasjonen. Hva 
skjer med smitetallene, vaksinering, immunitet og forskning?  
 
Atle Søvik er professor på Menighetsfakultetet innen religionsfilosofi. Han har skrevet flere 
bøker, bl.a. om Guds eksistens. Kan Gud bevises? Han tar for seg argumentene for og imot. 
 
Merete Hodt er prestekone i Askim. Hun er teolog og ansatt ved Norsk Lærerakademi. Hun  
arbeider nå med en doktorgrad innen Det Nye Testamentet (NT). Hennes hovedoppgave var 
om Hebreerbrevet og hun vil ta oss med inn i hovedtemaene i dette forholdsvis ukjente bre-
vet i NT.    
 
Einar Bjorvand er en kjent Askimprofil, både innen kultur, politikk og kirkeliv. Han har vært 
ansatt ved Universitetet i Oslo og er spesialist på England i det 1500 århundre. Han vil for-
telle oss om Thomas Cromwell, en sentral person i England på denne tiden. 
 
Møtene er i Askim Prestegård kl. 19.00. Vi følger  smittevern, Kaffe og server ing blir  
det vi får til innenfor reglene. Etter foredraget blir det tid til spørsmål og samtale. Mannsmø-
tene arrangeres av Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Askim Menighet. Vi tar opp en 
gave til mannsmøtenes misjonsprosjekt. 
 

Hilsen Dag Wengen (9301 2699 )                          

  Bent Reidar Eriksen (995 74 704) 



 

Bildene er tatt av Jo 
Erik Askerøi og Dag 

https://1drv.ms/u/s!Ame4d5tTYj9LgS4QNlnncvc6tK9V
https://1drv.ms/u/s!Ame4d5tTYj9LgTOcLf7IDML2O1l4

