MÅNEDSBREV NORMISJON
ASKIM
Mars 2021

Normisjon Askim-en kraftstasjon for Jesusbegeistring og tettere fellesskap
PROGRAM:
Man 1. mars

kl. 20.00

Bibellesning
Se vedlagte møteinnkalling.

Tir

2. mars

kl. 16.00

Santalen
Ta med egen mat.

Tor 4. mars

kl. 19.00

Årsmøte
Se vedlagte møteinnkalling.

Fre

5. mars

kl. 12.00

Bønnemøte.

Søn 7. mars

kl. 18.00

Møte
Tale av Sverre Fjedberg

Man 8. mars

kl. 20.00

Bibellesning
Se vedlagte møteinnkalling.

Tor 11. mars

Lør 13. mars

Man 15. mars

kl. 19.00

kl. 16.00

kl. 20.00

Bibeltime
Taler Runo Lilleaasen.
Se omtale
Familiemøte.
Taler: Preben Hodt
Sang: Jentekoret.
Se omtale.
Bibellesning
Se vedlagte møteinnkalling.

Søn 21. mars

kl. 18.00

Temamøte
Se omtale

Man 22. mars

kl. 20.00

Bibellesning
Se vedlagte møteinnkalling.

Tor 25. mars

kl. 19.00

Bibeltime
Se omtale

Tor 1. april

kl. 18.00

Israelsmisjonssamling
Kirken og Menighetssenteret
Se omtale.

Ons 3 & 17 mars

FORBEHOLD:

Awake (ungdomsmøte)

BIBEL TEKST:
2. Kor. 5.20
Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er
Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber
dere på Kristi vegne: La dere forsone med
Gud!
Det er ikke ett nytt budskap vi har å gå med.
Det er det gamle evangelium, det som frelste
før i tiden og som frelser også i vår tid.
Gud har i Jesu død på korset forsonet oss
med seg selv, «så han ikke tilegner dem deres overtredelser».
Det er ikke synden som står i veien for Gud,
når et menneske skal bli frelst. Synden er sonet en gang for alle. Gud er villig til å forlate
syndene våre.
Det er motstanden mot Jesus og hans evangelium som må bort. Et forlik må komme i
stand mellom mennesket og Gud.
Ja, vi er sendebud og vitne for Jesus, og får
være hans stemme bland vår venner, kollegaer og familie. La dere forsone med Gud,
dette er det han vil at vi skal fortelle om.
Gud er forsonet ved Jesu kors. Nå venter han
på at vi skal forsone oss med han. Har du ikke alt gjort det: Rekk han din hånd i dag.
Beste hilsen
Dag

Vi har lettelser på Korona-restriksjonene og starter opp med TA MED BIBEL PÅ MØTENE- DET GJØR OSS
ENNDA GLADERE I DENNE BOKEN
friskt mot. Blir det derimot endringer eller avlysninger vil jeg
gi beskjed på SMS eller mail.

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

DETTE BER VI FOR:

Takke for alt flott arbeidet på huset vårt og 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 (AWAKE) med
Askim menighet.
Be for at vi må få villige medarbeidere i oppgavene som ligger foran oss.

ÅRSMØTE

For medlemmer. Det vil
bli holdt årsmøte torsdag
den 4. mars Kl. 19.00
Hold av den kvelden,
fint om du stiller opp.
Årsmeldingen lå vedlagt
forrige mail.

ISRAELSMISJONSSAMLING

Torsdag 1. april: Skjærtorsdag kl 18.00 Askim.
Gudstjeneste i Askim Kirke v/ Preben Hodt. Fra ca
kl 19.30 Israelsmisjonssamling på Grøtvedt Menighetssenter Museumsvn 21. hvor Kari og Torgeir Flateby forteller og viser bilder og video fra
Israelsmisjonens prosjekter. Sang ved Tove og
Hans Olav. Ertesuppe, kaffe og kake. Kollekt til
Is.misj begge steder.

FAST INFORMASJON

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

INFORMASJON FRA
STYRET.
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 25 februar, samt
den 11. og 25. mars og 8 april.

BIBELLESNING

Etter en pause starter bibellesning opp igjen. De begynner å lese Matteus
evangeliet. Samlingene varer fra 20.00 til 20.45. Dette
er en fin aktivitet som
mange setter stor pris på.
Samlingene er hver mandag.

MØTE 7. MARS
Vi har vært så heldige å få
regionleder i region Østfold
som taler.
Han vil tale over temaet:
Med Jesu på vandring.
Alle hjertelig velkommen.
TEMAMØTE

Temamøtene på den 21. mars er Maria budskapsdag.
Da Maria får vite at hun skal bli Guds mor; bære
fram verdens frelser. Temaet blir «Du være lovet
Kristus».
Som sedvanlig vil Geir tale og Jan lede møtene. Det
vil bli nattverd og mye sang og musikk.

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

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

Les mer på www.normisjonaskim.no

NORMISJON ASKIM
Dr.Randersgt. 10
1800 ASKIM

INFORMASJON FRA
STYRET.
KORONA SITUASJONEN OG
AVVIKLING AV MØTER.

Vi forsøker noe nytt og
holder et familiemøte
som starter 16.00 lørdag
den 13. mars.
Det er tenkt at ettermiddagen skal være trivelig
for hele familien.
Preben Hodt vil tale og
Askim kirkes jentekor synge.
I tillegg vil det bli leker og noe å bite i.
Ta med deg barn og/eller barnebarn og kom!

NY WEB SIDE

Totalt ny hjemmeside med mye relevant informasjon er nå lagt ut på:
https://normisjonaskim.no/

Vi kommer til å holde møtene vår etter disse retningslinjene:

Alle møter registres hos IØK.

Lokalet sprites før møtet etter IØKretningslinjer, hvis nødvendig.

Besøkende kommer inn i vår lokaler med
egne munnbind. Hvis de ikke har, får de av
oss.

Alle besøkende spriter hendene sine og registreres ved inngangen. Pass på å holde god
avstand.

En av arrangørene henviser besøkende til sin
sitteplass. Du kan etter dette ta av munnbind
og ikke flytte på stolen.

Ytterklær henges på anvis sitteplass og ikke
i garderoben.

Vi har beregnet så god avstand at vi kan
synge.

Skal du på toalettet tar du på munnbind fram
og tilbake.

Hovedforretningen har valgt å ikke ha servering på sine møter i mars, bortsett fra på familiemøtet.
Rigging av rommet
Vi har fulgt retningslinjene om at hver person skal
ha to meters mellomrom. Er du i samme famille/
husstand kan avstanden være mindre. For å få dette til har vi fjernet alle bord og satt ut stoler, enten
enkle eller samlet for famille.

Hjemmesiden er lagret hos firmaet til Anders Tor- Det blir vanskelig å anslå maksimalt antall besøvill. Jan og jeg har bygget den opp og fylt den med kende, det vil avheng av miksen
innhold.
mellom enkeltpersoner og familiegrupper. Et sted mellom 30 og
Hjemmesiden er ikke 100% ferdig, men mange
50 kan kanskje stemme. Det er
ganger så bra som den gamle, slik at vi valgte å
også avhengig av om vi bruker
publisere den.
Lillesalen.
Hjemmesider vil alltid endres over tid, så også
denne. Har du noen forslag til forbedringer/ påviste skrivefeil, send en mail til Jan eller meg.
Derfor, sjekk:

https://normisjonaskim.no/
Samtidig har vi lag en ny mail adr. :
normisjonaskim@outlook.com som flere i styret
leser.

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

Spørsmål ang mnd brev rettes til
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Les mer på www.normisjonaskim.no

Medlemmene i Normisjon Askim innkalles til
årsmøte torsdag 04.03.2020 klokka 19.00.
Torgeir Flateby holder andakt under møtedelen før årsmøtet settes.
Dagsorden for årsmøtet:
1.
2.
3.

Valg av dirigent
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Diverse årsmøtevalg
Referent
Tellekorps
2 til å underskrive protokollen
4. Behandling av årsmelding for 2020
5. Godkjenning av regnskap for 2020
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Godkjenning av veiledende budsjett for 2021
8. Orientering om Ansettelse
9. Valg av Misjonsprosjekt
10. Valg
Årsmøtet velger en representant til Valgkomiteen
11. Eventuelt
Det er bare saker som er innmeldt fire dager før årsmøte som kan
bli tatt opp til votering og nevnt i møtereferatet.
Velkommen til årsmøtet.
Hilsen styret

Følg med på :https://www.normisjon.no/ostfold/

