MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
Februar 2021

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap
PROGRAM:
Lør

30.jan

Samme smittevern som
tidligere, ny info den 14. feb.

Ukedager vist i rødt avlyses, eller utsettes.
Fre

5. feb

kl. 12.00

Bønnemøte

Søn

7. feb

kl. 18.00

Møte
Taler: Prost Kåre Rune Hauge
Sang :Oddvar og Ragnhild
Schau

BIBEL TEKST:
Salmene 31:16

Tor

11. feb

kl. 19.00

Bibeltime
Runo Lilleaasen
Se omtale.

Mine tider er i din hånd, fri meg fra fiender
som jager meg!

Lør

13. feb

kl. 11.00

NMS-Årsmøte
Utsatt—ny info kommer.

Denne sannheten gjelder ikke bare for Kong
David. Den er like sann for alle som hører
Herren til i dag også.

Søn

14. feb

Tor

18. feb

Søn

21. feb

Ny beskjed fra regjeringen.
kl. 19.00

kl. 19.00

Årsmøte, NM-Askim
Taler: Torgeir Flateby
Se vedlagte Årsmelding
med innkalling.

Kulturkveld.
Gjest: Wolfgang Plagge.
Se omtale.

Tor

25. feb

kl. 19.00

Bibeltime
Runo Lilleaasen
Se omtale.

Søn

28. feb

kl. 18.00

Israelsmisjonen
Tale av Svein Granerud over
temaet: Paulus som
jødemisjonær. Se omtale.

PLANLAGTE AVLYSNINGER:





Mannsmøte den 1. febr uar (Pr estegår den)
Santalen den 2. febr uar
Formiddagshygge den 17. febr uar
Bibellesning hver mandag: De avventer .

Å være i Herren hånd, er å være som en smågutten som går hånd i hånd med Far. Han er
så trygg, fordi han har sin hånd i hans hender. Kjenner varmen og tryggheten.
Er vi slik i Den allmektiges hender, er alle
mine tider der. Både fortid, nåtid og fremtid.
Ja, alle de ting som vi kan oppleve i tiden
fremover.
Møter vi farer, sykdom, så er vi i Herrens
hånd da også. Alt som hender oss, hva det
enn måtte være, møte vi i Herrens hånd. Alle
mine tider: medgangstider og motgangstider.
Glade tider og sorgens tider.
Vi har den sterkeste på vår side. Han er med
oss i dag og gir oss veien bort fra den evige
død. Alt ved å gi oss frelsesveien gjennom
Jesus.
Det er både skjold og verge.
Beste hilsen
Dag

FORBEHOLD:

Ytterligere arrangementene kan dessverre bli avlyst på grunn
av Corona-situasjonen. For våre arrangementer (Normisjon)
vil det i så fall bli sendt ut «avlysnings-SMSer», hvis det ikke er opplyst i dette MND-brevet.

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

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 snart
kan bli vaksinert.
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 inkluderende
Be for våre eldre og syke og de blant oss som sliter og har det vondt.
Be for våre misjonærer
Be for Formiddagstreff, lederne og alle som kommer 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 ungdoms samarbeidet med Askim menighet.
Be for at vi må få villige medarbeidere i oppgavene som ligger foran oss.

CORONA-SITUASJONEN
Vi følger Indre Østfolds kommunes og statens retningslinjer.
Blir det avlysninger vil jeg sende
ut mail til alle som står på listen.

INFORMASJON FRA
STYRET.
MØTE

På møte søndag den 7. februar
vil vår prost Kåre Rune Hauge
være taler. Temaet er «Med Jesus på vandring»
Sang av Oddvar og Ragnhild
Schau.

BIBELTIMER

Runo Lilleaasen: «På vandring
med Jesus – Slik Markus forteller». Runo går gjennom Markusevangeliet med vekt på samtidskunnskap på Jesu tid i Israel, rom og rammer for Jesu
virksomhet og sammenligning
med andre evangelister. Vi leser flere av tekstene, men dette
blir ikke en vanlig eksegese
eller bibelutleggelse som i en preken. Ta med
Bibel!
Det er planlagt bibeltimer den 11.og 25 februar,
samt den 11. mars.

KULTURKVELD

ÅRSMØTE

For medlemmer. Det vil
bli holdt årsmøte torsdag
den 18.feb. Kl. 19.00
Hold av den kvelden, fint
om du stiller opp. Årsmeldingen ligger vedlagt.

ORD FOR HELGEN

har vært et fast innslag på regionens hjemmeside
siden mars i 2020, og dette vil de fortsette med
fram til sommeren. Den blir også lagt ut på deres
Facebook side. Vi oppfordrer til å «like» siden,
slik at du får opp andakten og kan dele den med
andre. https://www.normisjon.no/ostfold/ord-forhelgen/

FAST INFORMASJON

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

Den 21. kommer
Wolfgang Plagge på
besøk. Det blir et spennende møte, hvor han
kåserer over temaet:
Mitt liv og min musikk.

ISRAELSMISJONSSAMLING
Søndag 28 februar kl 18.00. Israelsmisjonssamling
på Normisjonshuset Dr Randers gt 10, Askim.
Landsstyreleder i Den Norske Israelsmisjon Svein
Granerud taler over temaet: Paulus som Jødemisjonær!
Rakkestadgruppa med Bjørn Steinar Finnestad,
Asbjørn Degnes og Bodil Broen Degnes synger og spiller.
Misjonsinformasjon,
kollekt og enkel bevertning.
Alle velkommen!
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

Les mer på www.normisjonaskim.no

PROGRAMMET FOR VÅREN 2021
DAG

DATO

Møte type

TALER

JANUAR

søn
søn
søn
ons
tor
fre
søn
søn

3
10
17
20
21
22

24
31

søn
tor
lør
søn
tor
søn
tor
søn

7
11
13
14
18
21
25
28

søn
tor
lør
søn
søn
tor
søn

7
11
13
14
21
25
28

søn
søn
tor
søn
søn

4
11
15
18
25

søn
søn
søn
man
søn
søn

2
9
16
17
23
30

søn
søn
søn
søn

6
13
20
27

Avlyst hos oss - Juletrefest Kirken
NMS - Program på gang
Fermate - Møte
Bønnesamlinger
Bønnesamlinger
Bønnesamlinger
Møte
Temamøte
FEBRUAR
Møte
Bibeltime
NMS-årsmøte
NMS - ikke i bruk
Årsmøte
Kulturkveld
Bibetime
Israelsmisjonen
MARS
Møte
Bibeltime
Familiemøte kl. 16.00
Thomas messe (NMS)
Temamøte
Bibeltime
Palmesøndag
APRIL
1. Påskedag
NMS
Samtalemøte
Avlyst
Misjons møte
MAI
Temamøte
NMS
Avlyst
Fest
1. Pinsedag
Møte
JUNI
Møte
NMS

Sverre/Therese/
Torhild

Bent Reidar ErikJan/Geir
Kåre Rune Hauge
Runo Lilleaasen

Torgeir
Plagge
Svein Granerud
Sverre Fjeldberg
Runo Lilleaasen
Preben
Jan/Gir
Runo Lilleaasen

Magne T.

Jan/Geir

Einar
Misjons søndag
Bjørn Olav Hansen

